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1. Verwelkoming door Ihsane Chioua Lekhli 

 

 

2. Inleidende speech van Vlaams Minister voor Media, Ingrid Lieten 

(zie website voor de tekst) 

 

 

3. Kopstukkendebat  

 

Moderator:  Karl van den Broeck, freelance journalist en hoofdredacteur Apache 

 

Panelleden:  Philippe Bonamie, CEO SBS 

Peter Bossaert, CEO Medialaan 

Hans Cools, CEO Sanoma 

Rik De Nolf, CEO Roularta 

Leo Hellemans, algemeen directeur productie VRT 

Luc Missorten, CEO Corelio  

 

� Karl: Wat is er goed aan de media in Vlaanderen? 

 

Luc Missorten: Je moet ook de context in aanmerking nemen. De media-industrie is de laatste 

jaren enorm snel geëvolueerd: digitalisering, convergentie, planetair wijzigende 

marktomstandigheden en consolidatie. We moeten opboksen tegen bedrijven die zich 

mondiaal organiseren, en die van synergiën op wereldschaal kunnen genieten. Bovendien 

kennen we de laatste jaren een slechte conjunctuur. De inkomsten staan onder druk, net nu 

er moet geherinvesteerd worden in nieuwe digitale ontwikkelingen. Binnen die 

omstandigheden niets doen, is zelfmoord. We hebben de kans om onze sterktes verder uit te 

bouwen: de kwaliteit die we brengen staat op hoog niveau, maar om die te behouden is 

zuurstof nodig zodat we kunnen herinvesteren in nieuwe initiatieven. Als we niet 
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herinvesteren zijn we ons competitief voordeel kwijt, en gaan we onze voorsprong verliezen. 

Daarom is er consolidatie nodig. Als dat binnen eigen markt kan, dan mogen we de 

aandeelhouders een applaus geven. 

 

� Karl: De sterkte in het verleden lag in het verkavelen van het Vlaamse medialandschap, 

iedereen bleef op zijn eigen terrein. Maar nu komt de concurrentie vanuit een andere sector, 

de distributeurs, en vanuit het buitenland. Maakt dat de normale manier van werken niet 

moeilijk? 

 

Rik De Nolf: Er zijn veel positieve punten aan te geven. Het bereik van de media van Roularta 

was nog nooit zo groot. We hebben veel internetlezers. Dankzij een uitstekende kwaliteit 

hebben we prachtige resultaten die nodig zijn om verder te bouwen. Er zijn uitdagingen maar 

ook opportuniteiten: ¾ van de nieuwe online lezers kiest nog voor een combinatie met print. 

Het probleem is de conjunctuur en de veranderende reclamewereld. Er is een druk op de 

advertentieprijzen. Dat heeft nefaste gevolgen en moet bijgestuurd worden. 

 

Hans Cools maakt een gelijkaardige analyse als Luc Missorten. Sanoma  heeft keuzes moeten 

maken als groep en de Vlaamse markt behoort niet tot de prioriteiten van de groep. Daarom 

is het nu zijn taak een goede thuis te vinden voor de Vlaamse bladen zodat deze hun lezers 

kunnen blijven bedienen. Nu neemt Sanoma dus een soort outside-perspectief aan, maar er 

blijven veel mogelijkheden voor hun mensen en merken om in Vlaanderen een rol te spelen, 

binnen Sanoma of in een andere constellatie.  

 

� Karl: SBS heeft het evenwicht verstoord, en nu is er weer verandering op til. 

 

Philippe Bonamie: is al 20 jaar in de sector actief, en heeft  veel doemscenario’s gezien die 

niet gerealiseerd zijn omdat sector zichzelf constant vernieuwt. Vlaamse producties gaan nu 

ook internationaal, Bonamie is dus zeer optimistische voor toekomst van de sector. Maar de 

voorbije jaren zat de conjunctuur tegen, met als gevolg dat het businessmodel onder druk 

kwam te staan. Er restten toen 2 mogelijkheden: besparen, maar dat wilde men niet, of  een 

partnership zoeken om het businessmodel te vernieuwen. Bonamie is positief voor de 

uitkomst, ook voor de mediasector. Eerder dan het conflict te zoeken met de distributeurs is 

het besef gerezen dat het beter is om allianties te zoeken die schaalvoordelen opleveren. 

 

Peter Bossaert: 25 jaar geleden zijn we begonnen met VTM, nu hebben we een hele familie 

mediamerken. Die zijn heel belangrijk in de concurrentie. VTM is niet bang van concurrentie, 

zal blijven investeren in merken en in goede content. De kijkers zij nog nooit zo tevreden 

geweest als vandaag. Er zijn ook veel middelen om te herbekijken wat je gemist hebt. We 

hebben vandaag een heel mooi TV landschap. Digitalisering van de radio heeft weinig impact 

op het businessmodel, radio kan zijn model handhaven. Televisie kent belangrijke digitale 

ontwikkelingen, en er wordt meer TV gekeken dan ooit. Wat we nu moeten doen is waarde 

creëren uit deze groei, die moet terugvloeien naar kijkers, omroepen en adverteerders. 

Uitgangspunt is dat er een kader nodig is waarin de rolverdeling voor alle partijen duidelijk is, 
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zodat er in vertrouwen met alle partijen kan samengezeten worden om de gebruiker content 

aan te bieden op de meest gebruiksvriendelijke manier. 

 

Leo Hellemans: VRT heeft ook aandeelhouders, nl. de Vlaamse overheid of de Vlaamse 

belastingbetaler. De waarde van de openbare omroep moet in de verf gezet worden, ze zijn er 

voor iedereen, willen iedereen bereiken en willen dat Vlaanderen tevreden is over zijn 

openbare omroep. Daarnaast wil de VRT onderscheidend zijn, met een aanbod dat niet bij de 

commerciële omroepen te vinden is. VRT werkt bijvoorbeeld ook voor een ouder publiek, en 

heeft opdrachten rond informatie, cultuur, diversiteit en toegankelijkheid. Daarnaast zorgt 

VRT voor stabiliteit en duurzaamheid in de sector, omdat ze minder afhankelijk is van 

aandeelhouders. De VRT is ook zeer betaalbaar, in vergelijking met andere Europese openbare 

omroepen. 

Dat de VRT sectorversterkend is voor de productiesector was al lang duidelijk. VRT ligt aan de 

basis van hoogkwalitatieve productiesector voor televisie en radio. Onderzoek in de UK heeft 

uitgewezen dat elke euro voor de BBC 2 euro opbrengt voor de sector. Ook de VRT heeft een 

multiplicatoreffect. De grote verandering van de afgelopen jaren is dat er samengewerkt 

wordt, er is een pax media. Dat is voelbaar in de hele organisatie. Dat blijft ook het doel van 

de komende jaren: we zijn nog niet sterk genoeg in het hele on-demand en online-verhaal. 

Daar moet veel meer samengewerkt worden met betrekking tot advertentiemodellen en het 

delen van content. 

 

� Karl: We stellen vast dat er zich verschuivingen voordoen in de manier waarop media worden 

gebracht. Netflix zit al in Nederland. Distributeurs kunnen het machtsevenwicht doen kantelen. 

Hoe sterk staan omroepen om daar mee om te gaan?  

 

Leo Hellemans: is ook in de VS bij Netflix geweest. Dat is volgens Hellemans niet de grote 

bedreiging voor de Vlaamse televisieomroepen. Netflix maakt relatief weinig eigen producties, 

en ze willen op goede voet staan met de omroepen. Dit is geen grote bedreiging in 

Vlaanderen waar alles geconcentreerd is op Vlaamse producties. 

 

Peter Bossaert: hoe meer concurrentie hoe beter, de distributiemarkt is vandaag op slot. 

Overschakelen naar een andere operator vraagt vandaag veel moed van de consument. In 

feite is het vandaag al een wonder dat één bedrijf 80% van de markt heeft en een ander 20%. 

De sector heeft behoefte aan distributie die ook denkt aan de kijker, en aan de ontwikkeling 

van een gezonde markt gebouwd op aantal stevige fundamenten. Verticale integratie strookt 

niet met een monopoliepositie. In dat geval moet je ook toelaten dat andere partijen naar 

boven verticaal integreren. VMMa kan morgen niet bieden op de voetbalrechten want ze 

hebben geen betaalplatform en kunnen er vandaag geen ontwikkelen op de platforms van 

hun distributeur. Daarover maakt Bossaert zich zorgen, meer dan over Netflix. De consument 

zit vandaag vast aan zijn operator, er zal tijd nodig zijn voordat die consument echt vrij is. 

 

Philippe Bonamie: is Telenet de redding voor SBS? Een zender is meer dan een doorgeefluik, 

er schuilen vele jaren knowhow achter die niet bij distributeur aanwezig is. Bonamie heeft 

geen angst om opgegeten te worden. Telenet en andere kandidaten zijn niet noodzakelijk 
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slecht. Maar nu moeten we samen op zoek naar nieuwe businessmodellen. Daarvoor zijn 

partners nodig, en zo zijn er niet veel. 

 

� Karl: er zijn minder titels in de geschreven pers, er moet schaalvergroting zijn om de 

concurrentie te kunnen bolwerken maar nu verdelen we gewoon de schaarse koek. Het blijft 

een neerwaartse spiraal, dat moet toch doorbroken kunnen worden? 

 

Luc Missorten: we werken in een wereld waarin we organisaties meer efficiënt proberen te 

maken, maar zijn we nu aan het einde van onze mogelijkheden. Dan kunnen we enkel nog 

schaalvoordelen zoeken zoals het Mediahuis doet (horizontale concentratie) of verticaal 

integreren.  De overheid en de mededingingsautoriteiten zullen daar hun mening over 

hebben. We doen dit omdat er een absolute noodzaak is, om die bedrijven op middellange 

termijn in stand te kunnen houden. We doen dit niet met veel plezier. Dit is de enige manier 

om een betere toekomst te hebben voor de bedrijven die betrokken zijn: door duplicatieve 

zaken te elimineren en door te herinvesteren. We creëren vandaag een gezondere industrie 

met uiteindelijke betere producties en een Vlaamse verankering. Het is een moeilijk proces, 

maar het is de enige keuze die we hebben om betere kwaliteit te kunnen garanderen op lange 

termijn. 

 

Rik De Nolf: de troeven van de geschreven pers worden onderschat wegens de hype die er 

heerst over online. Maar online heeft evenveel unieke bezoekers als er lezers zijn op papier. 

Die lezen tijdschriften van 100 pagina’s en meer, dat zijn veel meer pageviews dan online. De 

reclamewereld is dit blijkbaar vergeten. Het potentieel van onze eigen media is fantastisch 

maar de reclamewereld is dit blijkbaar vergeten. Dit moeten de sales teams duidelijk maken. 

Het zwaarste medium is nog altijd de print.  

 

Hans Cools: Het vrijmaken van middelen door schaalvergroting blijft belangrijk, ook moeten 

we inspelen op digitale mogelijkheden. Dat heeft men te weinig gedaan in het verleden. Het 

engagement dat lezers laten zien naar de merken is groot. In de magstore zijn alle merken 

digitaal beschikbaar en dat heeft veel succes. De consument is dus bereid om de stap te 

zetten. Veel nieuwe businessmodellen zullen de volgende maanden het licht zien.  

 

Peter Bossaert: Zal niet uiteindelijk de kijker/lezer moeten betalen? De reclamemarkt is voor 

elk medium anders. Voor radio is ze heel gezond. De TV-markt heeft een terugval gekend 

maar is vorig jaar overeind gebleven. Het vertrouwen in het medium televisie is nog altijd heel 

sterk aanwezig. Televisie wordt op geen enkele manier in vraag gesteld. Wel wil men 

modellen ontwikkelen voor targeted advertising zonder dat het de kijker stoort. De 

audiovisuele kant zal een bepaald soort optimisme kennen, maar de waarde van het nieuwe 

kijken moet nog onderkend worden. Die waarde is dat er meer wordt gekeken dan ooit, dus 

de toekomst lacht ons toe.  

 

Rik De Nolf: De lezer is bereid om meer te betalen, abonnementen blijven positief evolueren. 

Een prijsverhoging zorgt meestal zelfs voor vooruitgang in de verkoop. Een blad dat zichzelf 
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respecteert wordt ook door de lezer gerespecteerd. Idem in Frankrijk. Lezers hebben daar 

vandaag geen last mee. 

 

Luc Missorten: in de traditionele business is het aandeel van de lezersinkomsten de laatste 

jaren gestegen. Liever had hij dezelfde verhouding behouden als in het verleden, maar dit 

heeft er wel toe geleid dat men innovatief geweest is, vb. door newsbrands te maken of door 

het weekendaanbod te wijzigen. Dat heeft toegelaten om elasticiteit voorlopig in stand te 

houden maar die is niet onbeperkt. We zijn daar onze limieten aan het bereiken, het is dus 

van belang om eenzelfde innovatie door te voeren voor advertentiemodellen. 

 

� Karl: de positie van journalisten is moeilijk, er vallen ontslagen en mensen moeten 

noodgedwongen vertrekken. Journalisten liggen wel aan de basis van de content, dat is dan 

toch problematisch. De relatie tussen journalisten en bedrijven is volledig in transitie en dat 

wordt in het debat ondergesneeuwd. Hoe kunnen we journalisten opnieuw hoop geven? De 

situatie is vrij precair… 

 

Leo Hellemans:  De laatste jaren is er minder ruimte om te werken, om zaken op te zoeken en 

goed voor te bereiden. Alle media hebben besparingen doorgevoerd maar de maat is nu vol 

en dat geldt ook voor VRT. Opleiding is nu opnieuw heel belangrijk, net als vakmanschap en 

daar is de laatste jaren wat minder belang aan gehecht. Dat telt voor de hele sector. 

Hellemans is blij dat Luc Missorten ook de kwaliteit wil verbeteren. Journalistiek is belangrijk , 

ook digitaal is er meer nood aan achtergrond en onderzoek. Dat is wel doorgedrongen tot de 

managers in het mediaveld. 

 

Rik De Nolf: er zijn nu meer journalisten dan vroeger, want er schrijven ook mensen voor 

online. De VMMa heeft vorig jaar geïnvesteerd in nieuws, dus het gaat eerder in de richting 

van investeringen dan van besparingen.  

 

Luc Missorten: we gaan geen vier mensen meer sturen naar één voetbalwedstrijd. We kunnen 

het ons niet meer permitteren om onze brands fundamenteel te wijzigen. Een titel staat voor 

een inhoudelijke invulling, een beleving en dat zal in stand gehouden worden. Er zullen 

middelen geïnvesteerd worden in gebieden waar we zwak staan. 

 

� Karl: hebben de panelleden nog een boodschap voor de nieuwe minister? Waar kan de 

overheid nog een rol spelen? 

 

Philippe Bonamie: de overheid kan nog een rol spelen in het radiodossier. SBS is de kleinste 

en laatste speler om aanspraak te maken op een radiozender. Er moet dus een grotere 

openheid komen m.b.t. radio. VRT neemt een groot stuk van de reclamekoek mee. De 

overheid moet een financieringsmethode voor de openbare omroep uitwerken waardoor de 

VRT even sterk blijft, maar waardoor de middelen ook kunnen gaan naar sector die ze nodig 

heeft. 
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Leo Hellemans: de VRT wil een correcte financiering krijgen voor zijn opdracht. Nu werkt de 

VRT met een gemengde financiering: 2/3 dotatie en 1/3 andere inkomsten. De VRT zal zich 

niet uitspreken over beste financiering, maar heeft dit wel onderzocht. Als je de commerciële 

inkomsten (sponsoring) wegneemt bij VRT-televisie, dan is het niet zeker dat die middelen 

worden geherinvesteerd bij commerciële televisie. Vel adverteerders zijn daar al aanwezig, op 

VRT vinden ze een ander publiek.  

 

Peter Bossaert: het beleid moet zorgen dat kwalitatieve en gebruiksvriendelijke media 

behouden blijven. Dus moet men ervoor zorgen dat kwalitatieve content blijft bestaan en 

zorgen dat er samengewerkt wordt voor distributie. Elke partij moet de belangen van de 

andere respecteren. Een nieuwe player is niets waard als er geen goede content is. Om dat te 

bereiken maakt VMMa zich zorgen over de verticale integratie van een dominante 

distributeur die bijgevolg alle lagen in de waardeketen zal controleren. Hoe kunnen andere 

partijen in deze omgeving normaal blijven concurreren? Dat is nefast, zeker voor de kijker. Het 

mediabeleid wordt dan bepaald bij Liberty Global. Telenet trekt naar het Grondwettelijk Hof 

tegen het decreet signaalintegriteit. Dat toont aan wat voor een bedrijf Liberty Global is. Het 

decreet was met eenparigheid gestemd. VMMa maakt zich zorgen want het speelveld moet 

wel correct blijven. Een bedrijf dat 20 maal zoveel winst maakt als VMMa en SBS samen kan 

straks de rollen omkeren. Wilt het beleid dit, dat één bedrijf de hele waardeketen in televisie 

gaat beheersen? VMMa vraagt het beleid om de nodige initiatieven te nemen. 

 

Rik De Nolf: een goed functionerende bedeling is noodzakelijk. Het is belangrijk dat Bpost kan 

rekenen op die bijdrage, zodat mensen de krant kunnen lezen op zaterdag. De hele bevolking 

heeft behoefte aan een goede distributie. De overheid gebruikte de media in het verleden 

vaak om te communiceren met de bevolking. De laatste jaren gebeurde dit echter minder, 

wegens besparingen. De overheid moet de media gebruiken om te communiceren i.p.v. 

subsidies te geven 

 

Leo Hellemans: de overheid moet ervoor zorgen dat de media in Vlaanderen kwalitatief 

blijven, en tegen een schappelijke prijs toegankelijk zijn voor de gebruiker (dus niet achter 

decoder terechtkomen). De VRT staat open voor samenwerking met de commerciële 

mediasector, en is blij om te horen dat minister blijft inzetten op samenwerking. De minister 

moet facilitator zijn voor samenwerking met de hele sector. 

 

� Karl: het verruimen van de perssteun naar digitale initiatieven? Is dat aanvaardbaar? 

 

Rik De Nolf: Frankrijk heeft een wet klaar i.v.m. de gelijkstelling van tarieven tussen de pers 

en digitale initiatieven.  

 

� Karl: is blij met de pleidooien voor meer samenwerking en rondt af. 
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4. Parallelle sessies  

 

a. Sessie Talent 

 

Moderator:    Prof. Dr. Katia Segers, VUB 

Panelleden: Jan Vermoesen, directeur Mediarte.be  

Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ 

Koen Dries, nationaal verantwoordelijke ICT en Media LBC-NVK 

Luc Kiekens, HR Director Studio 100 

Patrick Lacroix, algemeen directeur Vlaamse Nieuwsmedia 

Ronny Lannoo, adviseur-generaal Unizo 

Patrice Peeters, HR Director Videohouse 

Karel Stessens, voorzitter ACOD 

 

Katia Segers leidt het debat in met de actuele situatie bij Mediahuis, waar 195 werknemers 

ontslagen worden. Dit wijst er nogmaals op dat de mediasector voor enorme uitdagingen 

staat en dat ingezet moet worden op de mensen die de media maken. Eind 2013 werd het 

sociaal charter voor de audiovisuele sector ondertekend. In de geschrevenperssector is er 

geen dergelijk charter. Daarom de rondvraag aan alle panelleden wat hun visie is op het 

sociaal charter. 

 

Luc Kiekens is al 15 jaar actief in de sector, als HR directeur bij Studio 100, werkte mee aan de 

totstandkoming van het charter en de oprichting van de audiovisuele MediAcademie. Hij is 

ervan overtuigd dat de medewerkers het verschil kunnen maken voor het bedrijf. Werken in 

de media is werken in een veeleisende sector waar intens gewerkt wordt, 24 uur op 24 en 7 

dagen op 7. Wie in de mediasector werkt is doorgaans enorm gepassioneerd, het is van 

belang de juiste mensen aan te trekken om hen een rol van betekenis te laten speken, zodat 

zij ook graag in de sector actief blijven. 

Het charter kan een rol spelen wat betreft loon- en arbeidsvoorwaarden, zodat mensen het 

langer kunnen volhouden in de sector.  

 

Jan Vermoesen is al 11 jaar actief bij Mediarte, het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele sector. 

De werking van een sociaal fonds is statisch: ondersteunen en stimuleren van opleiding en 

tewerkstelling. Mediarte speelde ook een voortrekkersrol in de vormgeving van de 

MediAcademie voor de audiovisuele sector. De focus van de MediAcademie sluit aan bij de 3 

assen waarrond Mediarte werkt: aansluiting naar arbeidsmarkt (overleg met scholen, acties 

met VDAB), levenslang leren, en diversiteit. De focus bij Mediarte ligt op het individu en dat 

uit zich ook in de baseline “The making of you”. Wanneer werknemers een beter product 

kunnen afleveren, zullen ook de werkgevers en aandeelhouders daar de vruchten van 

plukken.  

 

Pol Deltour licht toe dat de VVJ een sterke journalistieke focus heeft. De vereniging behartigt 

de belangen van zo’n 2500 professionele journalisten en van een grote groep journalisten in 
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bijberoep, samen ongeveer 5000 journalisten. Dit is echter niet de gehele groep die voor de 

media werkt.  

Het sociaal charter en de werking van de MediAcademie, zowel voor geschreven pers als de 

audiovisuele sector, worden positief geëvalueerd.  

De MediAcademie biedt een belangrijke meerwaarde in vergelijking met wat er vroeger was. 

De VVJ maakt deel uit van de adviesraad van de MediAcademie, die zich buigt over het 

opleidingsplan. De VVJ wordt ook betrokken bij de uitwerking van sommige vormingsmodules 

en daar zijn journalisten tevreden mee. VVJ onderstreept het belang van het beroepsstatuut 

en speelt een syndicale rol. De VVJ stelt vast dat journalisten binnen de audiovisuele sector 

stiefmoederlijk behandeld worden. Op dit punt kan het sociaal charter als een belangrijke 

bouwsteen worden gezien. 

Het behoud van het beroepsstatuut en de erkenning van beroepsjournalisten wordt nog 

steeds door een grote meerderheid gedragen. Aan deze erkenning worden ook voordelen 

gekoppeld zoals de officiële perskaart. Het statuut en bijhorende faciliteiten hebben  een 

invloed op de kwaliteit van het nieuws en kunnen dus het verschil maken.  

 

Koen Dries is binnen de vakbond actief voor werknemers uit de printsector en de audiovisuele 

sector.  Hij sluit zich niet aan bij de visie dat de situatie binnen de audiovisuele sector slechter 

zou zijn, wel is er een duidelijk verschil tussen de openbare omroep VRT en regionale televisie. 

Dergelijk verschil is kleiner tussen kranten onderling .  

Het bestaan van het charter voor de audiovisuele sector, impliceert niet dat een charter 

harder nodig is voor de audiovisuele sector dan voor de geschrevenperssector. De 

omstandigheden binnen de audiovisuele sector hebben het opstellen van het charter mogelijk 

gemaakt. De audiovisuele sector is een erg jonge sector die nu op een aantal punten het 

voorbeeld geeft, de printsector kan hier een voorbeeld aan nemen.  

Wanneer men kijkt naar de sectorfoto van de gemiddelde tewerkstelling in de audiovisuele 

sector, ziet men  jonge, mannelijke voltijdse werknemers  en dat was 15 jaar geleden ook al 

zo. Het is dus niet zo dat de gemiddelde leeftijd toeneemt. De audiovisuele sector is zeer 

arbeidsintensief, 24/7, wat leidt tot een vrij groot verloop.  Via het charter hebben  

vakbonden en partners elkaar gevonden. Ook al is het geen cao, er is wel een dynamiek op 

gang gekomen die hoopgevend kan zijn om stabiliteit in de sector te brengen wat betreft 

loopbanen.  

De MediAcademie voor de Audiovisuele sector ziet er veel productiever en consequenter uit 

dan die voor de  geschreven pers. In het audiovisuele luik zijn synergiën waar te nemen tussen 

middelen van het Sociaal Fonds en de MediAcademie. Bij de geschreven pers betreft het een 

subsidiekanaal waar alles geregeld wordt op ondernemingsvlak, zonder banden met 

sectorinitiatieven. Deze banden zijn wel zichtbaar binnen het audiovisuele luik, wat leidt tot 

meer middelen. Wanneer binnen de geschreven pers ook naar dergelijke synergiën zou 

worden gezocht, kunnen ook daar meer middelen ter beschikking komen.  

 

Patrick Lacroix, algemeen directeur van de Vlaamse Nieuwsmedia, ziet het sociaal charter als 

een positief element voor de audiovisuele sector, iets waar de sector nood aan had.  De 

audiovisuele sector en de printsector zijn zeer verschillend qua historiek. Binnen de 

geschrevenperssector is het idee niet opgekomen om een sociaal charter op te stellen. Binnen 
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de geschrevenperssector zijn er geen cao’s of sectoroverleg, maar wel interne sociale dialoog 

binnen de ondernemingen.  De tijdsgeest is er nu niet om een dergelijk charter voor de 

printsector door ter drukken.  Of een charter voor de printsector mogelijk is, kan blijken uit de 

ervaringen binnen de audiovisuele sector, nu het charter daar wel een feit is.  

Vlaamse Nieuwsmedia heeft geen mandaat om sociaal overleg te voeren, er zijn in feite maar 

twee ondernemingen. Wel doet VNM wat mogelijk is om sociale belangen zo goed mogelijk 

aan te kaarten en de MediAcademie is hiervoor een instrument.  

Binnen de MediAcademie is er bijvoorbeeld de Nacht van de Journalistiek om jong talent aan 

te moedigen en in contact te brengen met professionals uit de sector. Dat is beperkt 

antwoord dat zij op die nood kunnen geven. Vlaamse nieuwsmedia. 

 

Ronny Lannoo licht tot dat UPP en VUKPP binnen de MediAcademie de kleine uitgevers 

vertegenwoordigen. In totaal gaat het om zo’n 250 uitgevers met gemiddeld 5 voltijdse 

werknemers. De concrete bijscholing voor deze uitgevers maakt deel uit van de werking van 

de MediAcademie. De docenten zijn praktijkmensen die workshops verzorgen in Gent of 

Mechelen. Voor deze bijscholing is er een zeer goede wisselwerking met de hogescholen. 

Kleine uitgevers kunnen zonder tussenkomst van de MediAcademie dergelijke opleidingen 

niet organiseren. 

Deze uitgevers publiceren vakbladen, B2B-bladen, bladen van middenveldorganisaties,…en 

werken in een andere omgeving dan de grote mediahuizen. De nood aan kwaliteit en 

vakbekwaamheid is echter even groot, de toegevoegde waarde voor de doelgroep is 

essentieel.  

 

Patrice Peeters kent binnen Videohouse veel technische profielen, aangezien het bedrijf 

facilitaire diensten levert voor televisie. Aansluiting met de scholen is hier heel belangrijk, 

aangezien technische profielen die toestromen meteen moeten kunnen worden ingezet. 

Bijscholing is noodzakelijk door de snelle veranderingen in de techniek. Iedere functie staat 

onder invloed van technologie en digitalisatie, wat overschakeling en aanpassing vereist. 

Daarnaast speelt ook nog de verwevenheid van content en techniek. Technologische evoluties 

maken de functies multidisciplinair. Zo is een cameraman niet enkel cameraman, hij staat ook 

in voor bijvoorbeeld klank en montage. Deze technische mogelijkheden betekenen een 

besparing voor het bedrijf. Daarom is oprichting van de MediAcademie van groot belang voor 

de facilitaire bedrijven. De premies voor opleiding bieden kleine ondernemingen de kans deel 

te nemen aan opleiding.  Het sociaal charter is positief om bedrijven attent te maken op de 

leefbaarheid van de sector, zeker in tijden van crisis. Het zijn niet enkel de bedrijven op zich, 

maar ook de sector die zich moet professionaliseren.  

Binnen de facilitaire bedrijven ligt de gemiddelde leeftijd van de werknemers wel hoger. Er is 

plaats voor 40-plussers, dit heeft met sociaal charter te maken. Binnen facilitaire bedrijven 

wordt niet gewerkt met contracten van bepaalde duur, maar wordt ingezet op mensen met 

ervaring en skills.  

 

Karel Stessens van AVBB stoort zich aan het charter omdat het aanspoort de sociale 

wetgeving te respecteren, de werkvoorwaarden zouden overal gelijk moeten zijn. Men mag 

wel concurreren op vlak van kwaliteit, maar niet op vlak van dienstverlening. Binnen de 
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audiovisuele sector is er nood aan één paritair comité waar ook de VRT in zit en waar loon- en 

werkvoorwaarden worden vastgelegd. Binnen de sector ziet men felle concurrentie waar de 

werknemers de dupe van zijn. Een visie op lange termijn is nodig. 

 

Koen Dries voegt hieraan toe dat het geen evidente zaak is om de gehele audiovisuele sector 

in één paritair comité te krijgen. 

 

Na de reacties bij het Sociaal Charter gehoord te hebben, stelt moderator Katia Segers de 

panelleden de vraag hoe 195 ontslagen bij Mediahuis kunnen worden gematcht met de nood 

aan ontwikkeling van talent. 

 

Volgens Koen Dries heeft de directie het signaal van het personeel niet begrepen, 87% 

stemde immers  tegen de hervorming. Toch wil Dries de situatie binnen Mediahuis niet als 

voorbeeld voor de sector nemen. Commerciële druk is niet uniek voor de mediasector.  

Overleg met het personeel mag evenwel niet opgezegd worden, ook de werknemers hebben 

hun mening bij een nieuw businessplan. Wanneer een nieuw plan geïntroduceerd wordt, is 

het van belang dit in goede sociale omstandigheden te doen, anders kan men niet verwachten 

van het personeel om met volle inzet te komen werken. Wanneer de kritiek inzake werkdruk 

van tafel wordt geveegd, is dat geen goed signaal naar de werknemer. Wie op zoek gaat naar 

talent, moet ook oor hebben naar de mening van de werknemers. Talentmanagement begint 

immers bij het ernstig luisteren naar het personeel. De recente ontwikkelingen binnen 

Mediahuis zijn geen goed voorbeeld voor talentmanagement.   

 

Luc Kiekens is verbaasd dat de mediasector nog sterk gestructureerd is in vakjes, aangezien de 

verschillen tussen print en audiovisueel vervangen door de digitalisering. Vanuit het 

standpunt van het personeel is het beter de media in de breedste zin van het woord te zien. 

Vanuit die optiek kan je ook werken aan de mobiliteit van mensen. De MediAcademie gaat uit 

van een zeer brede definitie van media, zodat iedere werknemer, ongeacht het statuut of de 

grootte van het bedrijf, er terecht kan. Deze openheid blijft ook in de toekomst hard nodig. 

Het is van groot belang de opleidingen veelzijdig te organiseren. Verscheidenheid is immers 

een bron van rijkdom.  

 

Pol Deltour zou graag één MediAcademie voor de volledige sector zien. Nu zijn er nog te veel 

historisch gegroeide structuren en verschillen. Wel is het belangrijk dat de wederzijdse 

invloed en kennisdeling, zoals die er nu is, blijft bestaan. Mogelijk kan men op termijn nog 

evolueren naar één Academie. 

Het nationale cao voor dagbladen en magazines werd 15 jaar geleden opgeheven voor de 

dagbladen wegens te grote verschillen tussen de bedrijven. Voor de magazines bestaat dit nog 

steeds. Dit was een sociaal charter bij uitstek.  

Hij sluit zich aan bij de stelling dat men moet denken vanuit het perspectief van de 

mediasector als één groot geheel, want journalisten zitten op het spoor van 

multimedialisering en werken niet enkel voor de krant, maar ook online of voor radio. Het 

opsplitsen van statuten kan nadelig zijn. 
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Voor Koen Dries is het van belang niet alleen journalisten, maar ook de rest van de sector te 

betrekken. De audiovisuele sector staat immers niet los van de printsector qua 

eigendomsstructuren. Ook in deze logica is het één sector in zijn geheel. In de printsector kan 

men niet spreken over  sociaal overleg op sectorniveau. De kunst bestaat erin vooruitgang te 

boeken waar mogelijk. 

 

Patrick Lacroix licht toe dat de doelstelling van de MediAcademie het werken aan talent is en 

het beste uit die talenten te halen. Ook al is er geen sociaal charter, toch is er de voorbije 

jaren al heel wat gerealiseerd qua overlegstructuren. Zo is er de adviesraad die zich uitspreekt 

over het opleidingsplan en de invulling van de opleidingsbehoeften. Binnen deze adviesraad 

zetelen onder meer vertegenwoordigers van de opleidingen, VDAB, VVJ en Fonds Pascal 

Decroos. Daarnaast is er het overlegplatform dat zich buigt over de afstemming tussen de 

schoolse opleidingen en de praktijk in het werkveld. In 2013 volgden om en bij de 4900 

mediaprofessionals opleiding binnen de MediAcademie. 

Of dit helpt om mensen in de sector te houden, is onbekend, wel kan men vaststellen dat er 

een grote loyauteit is, 88% van de deelnemers aan de opleidingen werkten in vast dienst 

verband. Niet alleen journalisten maar ook andere mediaprofessionals kunnen deelnemen 

aan de opleidingen, hier is de verdeling ongeveer fifty-fifty. 

Talentmanagement is een belangrijke binding binnen de sector. Bij de toekenning van de 

subsidies hebben de vier federaties binnen de geschrevenperssector ervoor gekozen deze 

middelen in te zetten enkel en alleen voor opleiding. 

 

Koen Dries is van mening dat binnen het audiovisuele luik van de MediAcademie strenger 

wordt toe toegekeken op de manier waarop de middelen worden ingezet. De historiek van de 

geschrevenperssector is ook een probleem in die zin dat een subsidie geen verworven recht is. 

Het zou zeer zinvol zijn om de MediAcademie op sectorniveau te brengen, dat geeft de 

toegevoegde waarde om te leren van elkaar.  

 

Ronny Lannoo is van mening dat er al grote stappen zijn gezet wat betreft de organisatie van 

opleidingen en overlegstructuren. Tijdens de volgende legislatuur kan hier verder aan gewerkt 

worden.  

 

Voor Luc Kiekens begint elke afweging bij datgene waar de werknemer het meest mee 

gebaat, rekening houdend met de realiteit die op de sector afkomt. Als die realiteit is dat er 

nog weinig verschillen zijn tussen de subsectoren, dan is het zeker van belang de sector in de 

brede zin te aanschouwen. Werknemers hebben er baat bij mobiliteit wordt gestimuleerd en 

de convergenties in de sector bieden heel wat mogelijkheden op dit vlak. 

Er moeten dus initiatieven opgezet worden die toegankelijk zijn, ongeacht waar men op dat 

moment in de loopbaan zit. Men moet mensen aanzetten sprongen te maken en hen 

faciliteren om zich te bewegen in de sector. Toegankelijkheid bevorderen en mobiliteit 

mogelijk maken zijn als het ware twee belangrijke sleutels binnen talentmanagement. Dit 

impliceert dat initiatieven niet te veel gekoppeld mogen zijn aan structuren. 
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Voor Studio 100 is het sociaal charter van belang omdat startende bedrijven ook 

gesensibiliseerd worden om zodoende voor eerlijke concurrentie te zorgen.  In tijden van 

crisis is het belangrijk dat alle regels gerespecteerd worden, zodat iedere speler op gelijk 

niveau handelt.  

 

Jan Vermoesen vult aan dat kleine of beginnende bedrijven soms nog niet klaar of vertrouwd 

zijn met competenties wat betreft leiding en people management. Voor bedrijfsleiders is het 

ook belangrijk effectief over de competenties te beschikken deze taak op zich te nemen.  

 

Patrice Peeters beaamt dat het sociaal charter belangrijk is om de aandacht te vestigen op 

people management, maar ook om starters goed te informeren. Dat zijn vaak heel creatieve 

mensen of technisch opgeleide mensen die onvoldoende kennis hebben van de sociale 

dimensie die verbonden is aan het werken in de media. Communiceren over starten in de 

sector en mogelijke verwachtingen is daarom van groot belang.   

Aangezien Videohouse als facilitair bedrijf aan het einde van de keten zit, wordt er soms grote 

druk op de werknemers uitgeoefend. Daarom is Videohouse vragende partij dat stakeholders 

gesensibiliseerd worden het charter toe te passen.  

 

Katia Segers merkt op dat diversiteit niet is opgenomen in het sociaal charter. Vervolgens 

haalt zij het belang van regionaal en lokaal nieuws aan, informatie die mensen het meest 

interesseert en desondanks wordt beschouwd als een minderwaardige vorm van journalistiek.  

 

Patrick Lacroix ziet het als een specifieke uitdaging voor de sector om het nieuws te brengen 

dat de lezer “aanbelangt”. De samenleving wordt alsmaar diverser en het aantal Vlamingen 

van andere origine stijgt. Dit heeft een impact op de samenstelling van het lezerspubliek aan 

wie men de krant wil verkopen. Om deze mensen te bereiken, moet je specifiek voor hen 

schrijven en de juiste mensen aantrekken om die job te vervullen.  

 

Pol Deltour verwijst in dit kader naar de Expertendatabank en is van mening dat de 

representativiteit van de maatschappij in de media beter kan, ook al probeert men die 

tekorten op te vangen.  

 

Ronny Lannoo merkt op dat de diversiteit wat betreft de studenten in opleidingen 

journalistiek ook zeer gering is. Het gebrek aan journalisten van diverse afkomst is dusdanig 

ook al terug te vinden in de voorafgaande schakel, met name de opleidingen.  

 

Jan Vermoesen heeft op vlak van diversiteit met Mediarte een koerswijziging doorgevoerd. 

De specifieke acties die werden opgezet, zorgen voor relatief weinig respons. Daarom 

opteerde Mediarte voor een meer horizontale aanpak, waarbij wordt ingezet op diversiteit in 

verschillende facetten zoals afkomst, gender, leeftijd, handicap.   

 

Koen Dries deelt tot slot nog mee dat alleen de regionale zenders het charter niet hebben 

kunnen tekenen. 
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Katia Segers dankt alle panelleden voor hun medewerking en inbreng in het debat en dankt 

alle aanwezigen voor hun belangstelling voor het thema. 

 

b. Sessie Convergentie 

 

Moderator:  Prof. Hilde van den Bulck, UA 

Panelleden: Jeroen Bronselaer, Director Product Entertainment Telenet 

Jo Caudron, vertegenwoordiger task force Econopolis&Friends 

Erik Dejonghe, gastdocent UGent 

Koenraad Deridder, voorzitter Thematic Channels United 

Ellen Onkelinx, gedelegeerd bestuurder VOTP 

Stéphanie Röckmann, VP Content Acquisition Belgacom 

Herbert Vanhove, directeur Innovatie & exploitatie Medialaan 

Lut Vercruysse, directeur corporate strategie VRT 

 

� Hilde: Heeft het lineair TV kijken nog een toekomst in Vlaanderen? 

 

Herbert Vanhove: Lineair kijken is nog steeds een zeer stabiel en sterk medium. Het stijgt zelfs 

nog lichtjes. Het lineair aanbod is een ankerpunt voor nieuwe modellen en verpakt bovendien 

de content op een hele avond. Dit ‘verpakkingsmodel’ werkt en is een zeer mooi medium voor 

adverteerders. 

 

Lut Vercruysse: Er zijn nieuwe functionaliteiten maar lineair kijken is nog lang niet dood. 

Bovendien is de opdeling lineair/niet-lineair vandaag de dag niet altijd zo makkelijk te maken.  

Er zijn immers ook tussenvormen zoals bijvoorbeeld Stievie. 

 

Erik Dejonghe: Er is een groeiend onderscheid tussen het lineair aanbod en het niet-lineair 

kijken. Dit is het gevolg van nieuwe functionaliteiten zoals uitgesteld kijken en het opnemen, 

doorspoelen en pauzeren van programma’s. Desondanks blijft het lineair aanbod belangrijk 

omwille van het gezamenlijk beleven en bekijken van televisie. 

 

Jeroen Bronselaer: Lineair is niet dood. De meeste groei zit weliswaar in niet-lineair maar 

lineair blijft ook relevant.  Het is vandaag een ‘én-én-verhaal’. We moeten blijven lineair 

aanbieden, maar ook verder investeren in het niet-lineair bekijken van programma’s. 

 

Stéphanie Röckmann: Vandaag de dag wil de kijker naar programma’s kijken ‘wat, waar en 

wanneer’ hij het wil. Vlaanderen heeft een sterke audiovisuele sector: de VRT heeft een 

marktaandeel van 40% en er zijn sterke commerciële spelers. Het is ook bijzonder hoe ver 

Vlaanderen staat op technologisch vlak: een service zoals ‘TV Everywhere’ is zeer 

vooruitstrevend. 

 

Jo Caudron: Lineair zal nog lang blijven bestaan. Toch is er een langzame verschuiving naar 

niet-lineair. Als de inkomstenstroom niet mee verschuift, zal het problematisch worden. De 
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grootste inkomstenstroom voor omroepen zal in de toekomst immers niet meer van lineair 

komen. 

 

Koenraad Deridder: Het lineaire kijken zakt niet zo heel veel en heeft nog steeds een aandeel 

van 85%. Vijftien jaar geleden was dit 92%. De daling is dus niet spectaculair. Misschien komt 

er ooit een kantelpunt. Als er een goed financieringsmodel voor het niet-lineaire tegenover 

staat, hoeft dat geen probleem te zijn. En als de illegale kijker (vb. illegale streaming) kan 

worden gecommercialiseerd, biedt dat grote opportuniteiten. 

 

Ellen Onkelinx: Zoals eerder gezegd is het een ‘én-én-verhaal’. De grootste uitdaging wordt de 

financiering van (lokale) content. 

 

� Hilde: Welke impact kan/zal ‘over-the-top’ (OTT) content, zoals vb. Netflix, hebben op het 

huidige Vlaamse audiovisuele medialandschap? 

 

Jo Caudron: Waarom wordt er illegaal gekeken? Omdat de klassieke zenders niet aan de 

behoeften van sommige kijkers voldoen. Netflix voldoet wel aan die behoeften. 

 

Lut Vercruysse: Om de mogelijke komst en impact van OTT te counteren is het belangrijk om 

te blijven investeren in kwaliteitsvolle lokale content. Een OTT met lokale content zit er 

immers niet aan te komen. 

 

Erik Dejonghe: Vlaanderen heeft een zeer grote penetratie van kabel (Telenet) en 

telefoonlijnen (Belgacom) die een rijk aanbod aanbieden. Er bestaat hier dan ook geen grote 

behoefte aan OTT. In Vlaanderen zal OTT eerder worden gebruikt als een interessante 

aanvulling dan als het hoofdkanaal. 

 

Jeroen Bronselaer: Het Netflix-model draait op kleine winstmarges en heeft constante 

expansie nodig. Netflix zal dus ook naar Vlaanderen komen.  We houden rekening houden 

met Netflix, maar beschouwen het zeker niet als een bedreiging. Uit een studie in de VS blijkt 

immers dat 40% van de Netflix gebruikers ook nog een ‘premium cable’ abonnement hebben 

genomen. Distributeurs zien de komst van Netflix eerder als een opportuniteit dan als een 

dreiging. Ook dit is een ‘én-én-verhaal’. 

 

Ellen Onkelinx: Een aantrekkelijk aanbod heeft lokale content nodig. Zolang Netflix niet 

investeert in lokale content zal de aantrekkingskracht in Vlaanderen dan ook grotendeels 

beperkt blijven. Investeren in onafhankelijke lokale producties is dus nodig. Maar het wordt 

wel steeds moeilijker voor omroepen om lokale content te blijven financieren. Vandaag de 

dag wordt nog slechts 60% van de productiekost door de omroepen gedragen. Bovendien is 

lokale content duurder dan de aankoop van buitenlandse producties. 

 

Jo Caudron: Goede lokale content is onvoldoende. De financiering ervan staat stevig onder 

druk. Het totale budget voor Vlaamse content productie bedraagt 600 miljoen euro. 
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Uitgesteld kijken, ‘time shifting’ en OTT hebben alle drie een impact op het budget voor de 

productie van lokale content. Er gaat dus wel degelijk een bedreiging uit van OTT. 

 

Lut Vercruysse: Om deze reden moeten we creatief omgaan met verandering en op zoek gaan 

naar nieuwe businessmodellen die waarde creërend zijn. Het decreet signaalintegriteit is hier 

belangrijk. 

 

Herbert Vanhove: Netflix komt met nieuwe content omdat de kijker daar naar vraagt. 

Belangrijk is het aanbod te kunnen blijven invullen met lokale content. Hiervoor moeten er 

nieuwe en juiste businessmodellen worden gedefinieerd om de productie van kwaliteitsvolle 

lokale content rendabel te houden. 

 

Koenraad Deridder: Netflix koopt ook Vlaamse content. ‘Premium Pay TV’ heeft slechts een 

klein marktaandeel in Vlaanderen. In de VS zijn er vier verschillende markten: 1) ‘networks’, 2) 

lokale zenders, 3) themazenders en 4) spelers zoals Netflix. Audiovisuele producties, zoals bv. 

The Simpsons, komen of kwamen aan bod in elk van die vier markten en in elke markt 

genereerden ze telkens nieuwe inkomsten. Een gelijkaardig fenomeen, weliswaar 

kleinschaliger, was te zien in Vlaanderen met de fictiereeks Deadline 14/10, die eerst te zien 

was op de regionale zender ATV en pas later op VTM. 

 

� Hilde: Hoe zit het met de financiering in de Vlaamse audiovisuele media (bv. met betrekking 

tot lokale content/producties)? 

 

Stéphanie Röckmann: Televisie kijken is zeer goedkoop in Vlaanderen ten opzichte van 

andere landen. In de VS betaalt men ongeveer $100 voor een kabelabonnement. 

 

Jeroen Bronselaer: Er zijn twee modellen nodig. Enerzijds het valoriseren van content (STAP, 

Rex & Rio). Anderzijds zijn er de advertentiemodellen. Daarnaast kan én moet de prijs voor 

televisie omhoog in Vlaanderen, maar deze wordt gereguleerd door de overheid. Het enige 

wat de televisiesector kan doen is de kleiner wordende koek beter verdelen. 

 

Lut Vercruysse: Het is belangrijk om het ‘free-to-air’ model te behouden. Ook daar moet er 

waarde worden gecreëerd en lokale content worden getoond. 

 

Koenraad Deridder: De VRT wordt steeds commerciëler en haalt te veel geld uit de markt, bv. 

door ruilcontracten. Dit werkt marktverstorend en is in het nadeel van de themazenders. 

 

Ellen Onkelinx: Een sterke openbare omroep zorgt voor kwaliteitsvolle producties en 

verhoogt de competitie om goede content te brengen. Het is een vaststelling dat de laatste 

jaren minder wordt geïnvesteerd in onafhankelijke producties. 

 

Jo Caudron: Er is een toename van de kijkcijfers, maar tegelijk staat het systeem onder druk. 

Er zijn drie financieringsbronnen: 1) reclame, 2) de kijker betaalt, 3) de overheid betaalt. Als 

het aanbod van content, zoals het nu is, behouden moet blijven, zal er meer geld nodig zijn 
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om die content te financieren. Het is dan ook cruciaal om ‘windows’ te creëren die kijkers 

capteren voor ze weglopen. Het  ‘free-to-air’ model staat niet onder druk. 

 

Erik Dejonghe: België is het enige land ter wereld dat geen ‘free-to-air’ televisie heeft. Een 

betaalabonnement met niet-versleutelde content noemt men in Vlaanderen ten onrechte 

‘free-to-air’. Via de antenne kan men quasi geen televisie kijken. In Vlaanderen zijn er geen 

commerciële spelers met een aanbod via de digitale ether. 

 

Jo Caudron: Iedere speler (dienstenverdeler, omroep, …) zal meerdere rollen spelen, met voor 

elke rol andere spelregels. 

 

Herbert Vanhove: De waarde van Vlaamse content in de verschillende ‘windows’ moet 

worden ontsloten. 

 

Erik Dejonghe: Er is een machtscirculatie tussen omroepen, distributeurs en kijkers. De kijkers 

krijgen meer macht over de omroepen door het uitgesteld kijken en de distributeurs krijgen 

meer macht over de kijkers door het bundelen van allerlei diensten. Door die 

machtscirculatie, die een gevolg is van de convergentie, zijn de spelers gaan twijfelen over 

hun rol. De enige oplossing is samenwerking dat uiteindelijk moet leiden tot een ‘Masterplan’. 

Twee derde van de reclamebudgetten gaan naar Medialaan. Dat is slecht voor de andere 

spelers. In sommige landen zijn de reclamebudgetten begrensd. Er moet ook plaats zijn voor 

kleinere spelers. 

 

� Hilde: Welke beleidsaanbevelingen hebben jullie voor de volgende Minister van Media? 

 

Koenraad Deridder: Zorg ervoor dat in het Vlaamse media-ecosysteem ook plaats is voor 

kleinere onafhankelijke spelers en niet enkel voor de grote omroepen en mediabedrijven. 

 

Erik Dejonghe: Gelet op de uitdagingen waarmee het medialandschap wordt geconfronteerd, 

is er nood aan een discreet onderhoud gemedieerd door de overheid om tot een ‘Masterplan’ 

te komen. De volgende minister moet duidelijk maken aan de sector dat ze moeten 

samenwerken of dat ze anders uit de markt zullen verdreven worden door alternatieven zoals 

Netflix, Bhaalu en illegale downloads en/of streaming. 

 

Jeroen Bronselaer: Meer samenwerking is nodig. Om dit te stimuleren moet de overheid een 

meer constructieve houding aannemen en initiatieven van de sector ondersteunen in plaats 

van enkel te zeggen wat niet mag en regels op te leggen. 

 

Ellen Onkelinx: Zoals gesteld in het tienpuntenplan van de VOTP moet er meer valorisatie 

gebeuren van de ‘windows’ met aandacht voor de creatieve schakels. Er is tevens nood aan 

een sterk Mediafonds en een sterke openbare omroep met een sterke bestedingsverplichting 

en een doeltreffend antipiraterijbeleid. 
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Herbert Vanhove: De overheid moet helpen onze content te beschermen en deze maximaal 

te valoriseren. De volgende minister moet er ook voor zorgen dat er geen verschuiving van 

het zwaartepunt gebeurt in de sector en dat de evenwichten in de waardeketen behouden 

blijven. Zo moet men waakzaam blijven omtrent de plannen van Telenet. 

 

Stéphanie Röckmann: De Europese Unie speelt ook een belangrijke rol en bepaalt mee de 

spelregels. 

 

Jo Caudron: Het kernwoord voor de volgende minister blijft ‘samenwerking’. Dit is nog steeds 

een probleem en gebeurt zeer weinig. Samenwerking is nochtans noodzakelijk om te kunnen 

blijven inspelen op het nieuwe consumentengedrag en de kijkers te blijven ‘serveren’. Het is 

belangrijk dat het nieuwe consumentengedrag, o.i.v. nieuwe technologieën, lokaal blijft. 

Anders zal er waardeverlies plaatsvinden. 

 

Koenraad Deridder: De volgende minister moet ook inzetten op samenwerking. Een 

‘Masterplan’ zoals Erik Dejonghe het voorstelt is een goed idee, maar enkel alleen als àlle 

partijen, en niet enkel de grote, mee aan tafel mogen zitten en inspraak hebben. 

 

Lut Vercruysse: Lokale content en duurzame innovatie is van groot belang. Alle lasten en 

lusten moeten eerlijk verdeeld worden tussen alle spelers in de waardeketen. 

 

 

c. Sessie Digitale (r)evolutie in de nieuwsmedia 

 

Intro:   Henk Steenhuis, fragmenten uit zijn reportage(s) 

Moderator:  Ides Debruyne, managing director Journalismfund.eu  

Panelleden:  Dirk Barrez, hoofdredacteur Pala en medeoprichter De WereldMorgen 

Hans Deridder, Managing Editor De Persgroep 

Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur VRT 

Henk Steenhuis, journalist, Nederland 

Wouter Verschelden, uitgever Newsmonkey 

Caspar van Rhijn, directeur digitale nieuwsmedia Mediahuis 

Rob Wijnberg, oprichter en hoofdredacteur De Correspondent, Nederland 

 

Deze sessie wordt ingeleid door Henk Steenhuis die als inleiding bij de beeldfragmenten die 

hij wil tonen, een voorbeeld geeft van een krant - m.n. Le Canard - die het wel goed doet 

niettegenstaande hier geen plaats is voor advertenties. Deze krant, 8 bladzijden dik,  bestaat 

inmiddels bijna 100 jaar (1915) en is eigendom van de journalisten en tekenaars zelf. In de 32 

jaar dat hij deze krant leest, is er nog niets veranderd aan dit blad.  In deze krant is er enkel 

ruimte voor nieuwsitems die op een onthullende, geestige en scherpzinnige manier gebracht 

worden zodanig dat de aandacht gericht wordt op het nieuwsitem zelf, iets wat niet elke 

krantenuitgever doet.  
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Er volgt een 4-minuten lange reportage van beeldfragmenten die geknipt zijn uit de driedelige 

reportage ‘Iedereen Journalist’ van Henk Steenhuis. 

 

Henk Steenhuis rond af met de stelling dat we nu dankzij het web de mogelijkheid hebben om 

een nieuwe bloeitijd te creëren. Als voorbeeld haalt hij de methode van Luyendijck aan die 

door middel van een blog (bankwereld) - op het platform van The Guardian - erin slaagt om 

nieuwe lezers aan zich te binden. De lezers weten veel en dankzij de blog kunnen zij in contact 

komen met belangrijke invloedrijke mensen uit de ‘gesloten’ bankwereld. Deze manier van 

informatieverwerving wordt niet in Nederland toegepast. Heel wat klassieke media 

ondergraven deze manier van werken doordat ze zich vastpinnen op een oud model. Het is 

verleidelijk om aan de overheid geld te vragen maar dit is volgens Henk Steenhuis geen goed 

idee. In Amerika bv. zijn er heel wat rijke particulieren die zich bekommeren om goede 

journalistiek. Zo heeft de eigenaar van eBay Greenworld geld gegeven om een nieuwe krant te 

beginnen. Er zijn veel goede ideeën voor het web die tot het bekomen van geweldige 

journalistiek kunnen leiden. Klassieke grote media laten deze opportuniteit helaas links liggen. 

 

Moderator Ides Debruyne vraagt aan panellid Caspar Van Rhijn, directeur digitale 

nieuwsmedia Mediahuis, hoe men journalistiek nieuwe inhoud kan geven? Hoe kan innovatie 

ervoor zorgen dat het nieuws bij de mensen komt? 

 

Dit kan volgens Caspar Van Rhijn in eerste plaats door te investeren in waar ze goed in zijn, en 

dit is het maken van een papieren krant (= innovatie op papier). Het web moet hierbij gezien 

worden als een platform met verrijking.  Als voorbeeld wordt DS AVOND aangehaald, een 

gratis editie van DS die vanaf 17u bekeken kan worden (via app of website). Deze editie 

brengt geen content meer van de ochtendkrant maar brengt een nieuw soort journalistiek: 

andere tekstverhouding, kleinere selectie van artikels, korte updates, ... Hiermee wordt 

getracht om journalistiek een nieuwe boost te geven zonder hetgeen waar ze goed in zijn, met 

name het maken van een papieren ochtendkrant, overboord te gooien. Mensen blijven een 

papieren krant kopen terwijl er op de site dagelijks meer dan 1 miljoen bezoekers zijn + 100 

duizend digitale abonnees. Dit is het Corelio verhaal, bij Concentra is er momenteel nog 

minder digitale aanwezigheid maar men zal stilaan ook de digitale weg op gaan. Er moet 

geïnvesteerd worden in het digitale nu het nog goed gaat. Papier zal niet groeien maar het is 

nog niet voorbij. Papier is en blijft een mooi en goed middel om journalistiek te brengen door 

te innoveren en te doseren. 

 

Rob Wijnberg, oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent, stelt vast dat alles waar 

Henk Steenhuis voor pleit, door hen gedaan wordt. Hij ijvert ervoor het lezerspubliek mee te 

nemen in een steeds verdere kennisoverdracht. Papier is 1-dimensionaal terwijl je op internet 

af kunt stemmen op het soort publiek dat je wilt bereiken (specifiek gedefinieerde 

doelgroep(en)) en dat is een voordeel. Wikipedia wordt door Rob Wijnberg aangehaald als 

een voorbeeldmedium omdat heel wat mogelijkheden biedt.   

 

Er wordt volgens Rob Wijnberg gedaan alsof de klassieke media met een modelprobleem 

zitten maar dit is het niet. De traditionele media missen karakter, een ziel en dit is nu juist wat 
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Le Canard wél heeft (= succesverhaal). Het echte probleem van de traditionele media is 

verwatering: zij willen onder druk van de distributie en advertentiemarkt zoveel mogelijk 

mensen bereiken en verliezen hierbij hun aandacht voor inhoud. De beste verhalen zijn deze 

waarvan je kan zien, voelen en proeven. Dit is te vergelijken met de problemen van het 

onderwijs: men gaat kijken naar wat er mis is met het vakkenpakket op school terwijl men 

vergeet te kijken naar de docent die voor de klas staat.   

 

Ides Debruyne vraagt waarom die ziel verdwenen is.  

 

Henk Steenhuis gaat hierop in door te stellen dat journalistiek ook een artistieke kant heeft 

die moet gecultiveerd blijven. 

 

Wouter Verschelden, uitgever Newsmonkey, haalt aan dat hij blij is met de documentaire 

omdat deze invalshoek net het verhaal is dat hij niet wil vertellen. Voor hem is de komst van 

de digitalisering het beste wat ons is overkomen omdat dit een grote kans met zich 

meebrengt voor de journalistiek. De instapdrempel (level of entry) is drastisch naar beneden 

gehaald. Bij Newsmonkey gaat 75% van het budget naar journalistiek. De vraag luidt niet of 

papier gaat overleven maar eerder wat er in de plaats zal komen.  

 

Caspar Van Rhijn komt hier tussen door te stellen dat 95% van de lezers tevreden is met hun 

papieren krant. Hij stemt ermee in dat het inderdaad niet meer zal groeien maar dat papier 

niet dood is, er moet evenwel geïnvesteerd worden in digitalisering. 

 

Wouter Verschelden gaat verder met zijn stelling dat papier vrij snel zal verdwijnen omdat de 

online mogelijkheden onbegrensd zijn. Volgens hem bestaan er 2 grote modellen die het gaan 

maken: (1) het kwalitatief model waarbij men ertoe moet komen om mensen zover te krijgen 

dat ze willen betalen voor kwaliteitsvolle journalistiek en (2) de gratis sites voor de jongere 

digitale generatie. Het grote probleem hierbij is de online visie van de grote kranten: draait 

het hier nog om journalistiek of gaat het om een business model? Tenslotte vraagt Wouter 

Verschelden meer transparantie van de overheid met betrekking tot de subsidiestromen. Hij 

vraagt de overheid om in te zetten op de journalistiek zelf met bijzonder aandacht voor jonge 

nieuwe initiatieven. Het zijn m.a.w. de journalisten zelf die ondersteund moeten worden en 

niet de mediabedrijven. 

 

Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur VRT, haalt aan dat de Vlaamse mediabedrijven bij 

de 1sten waren om hun content gratis online te zetten.  De digitale ontwikkeling wordt vanuit 

de VRT goed opgevolgd. Volgens hem moet men de digitale concurrentie echter niet in 

Vlaanderen gaan zoeken maar internationaal. De focus moet hier in Vlaanderen liggen op 

samenwerking en schaalvergroting.  Hierbij is het belangrijk dat wij nu luisteren naar de 

behoeften en groeimogelijkheden (ook in transitie) van het medialandschap. 

Mediaconsumptie is veranderd en wij presteren ondermaats, zeker ten aanzien van de rest 

van de wereld. 
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Hans Deridder, Managing Editor bij De Persgroep, wil om te beginnen enkele misverstanden 

wegnemen. Als antwoord op de vraag of men nu nog meer bezig is met papier dan digitaal 

luidt het antwoord dat dit sinds een jaar niet meer zo is. Papier doet het evenwel nog goed. 7 

miljoen mensen lezen in het weekend een papieren krant.  In de voorbije 5 jaar is het aantal 

betalende klanten en het bereik van de media nooit groter geweest dan dat het nu is. Dit 

komt omdat het bestaande zakelijke en journalistieke model werd veiliggesteld.  Hij geeft 

echter toe dat De Morgen momenteel nog niet zo een succesverhaal is, maar dat men al 

falend ook leert. De Persgroep ziet haar toekomst in het aanbieden van iets dat eigen is aan 

nieuwsmerken.  

 

Dirk Barrez, hoofdredacteur Pala en medeoprichter De WereldMorgen, haalt aan dat hij het 

onderpresteren van online media een interessant uitgangspunt vindt. Het is boeiend om vast 

te stellen dat een aanvangskapitaal van 50.000 euro volstaat om een online medium op te 

starten. Hij stelt hierbij het coöperatieve model voorop, dat in onze samenleving herontdekt 

moet worden. Belangrijk echter blijft het gegeven dat de inkomsten de uitgaven moeten 

kunnen dragen. Alles wat binnenkomt dient omgezet te kunnen worden naar journalistieke 

uitgaven. Volgens Dirk Barrez is het ondernemen in deze sector relatief makkelijk maar is de 

rol van de overheid hierbij onontbeerlijk.  Media is te belangrijk om alleen in handen te laten 

van de commerciële mediabedrijven. De verdeling van subsidies zou via verschillende 

modellen mogelijk kunnen zijn: (1) men zou het model van de cultuursector via commissies 

kunnen hanteren; (2) zoals ook door Wouter Verschelden gesteld, zou de overheid een rugzak 

kunnen geven aan de journalisten zelf i.p.v. aan de eigenaars of (3) men zou de inwoners van 

ons land zelf kunnen laten beslissen om deel van het belastinggeld te investeren in iets waar 

zij belang aan hechten.  

 

Wouter Verschelden gaat hierop verder door te stellen dat er ongeveer 2 miljoen euro 

subsidies gaan naar de grote kranten (papier) terwijl er niet gezegd wordt wat dit voor de 

journalistiek betekent. Als het aan hem ligt moet er geen steun meer komen vanuit de 

overheid. Hij haalt tevens aan de Belga het nieuwe spelers moeilijk maakt om op de markt te 

komen. Het is van belang dat de overheid tegen monopolyvorming strijdt.  

 

Caspar Van Rhijn is het ermee eens dat het veel te moeilijk is voor start-ups om aan subsidies 

te komen. Hij pleit dan ook voor een andere manier van financiering van deze start-ups. 

Momenteel ligt er teveel nadruk op een link met de academische wereld. Hij ziet een goed 

voorbeeld in het Nederlands stimuleringsfonds. Wat Belga betreft haalt hij aan dat er 4 à 5 

jaar geleden een tariefstructuur neergelegd werd die voor iedereen van toepassing is.  

 

Wouter Verschelden gaat hier tegen in door te stellen dat nieuws.be slechts een fractie 

betaald t.a.v. de andere spelers. 

 

Rob Wijnberg geeft aan dat er geen zekerheid is voor start-ups maar dat je gewoon – net als 

hij destijds deed - de gok moet wagen. Als je niet probeert, misluk je altijd! Je moet natuurlijk 

een minimum garantie van aantal leden hebben alvorens je begint plus de zekerheid dat je 

langer dan 1 jaar kunt overleven. In Nederland ziet hij vooral de Btw-tarieven als een groot 
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probleem: online journalistiek wordt voor 21% belast, terwijl papier slechts voor 6% belast 

wordt. Dit is een mooi voorbeeld van concurrentievervalsing. Mediapart in Frankrijk zit in 

hetzelfde schuitje en weigert om dit te betalen.  

 

Vragen publiek 

 

- Hoe bekijken jullie de rol van de journalistiek ikv flipboard, Facebook, paper, …? 

Rob Wijnberg ziet zichzelf niet als content creator. Hij ziet abonnees eerder als leden die 

gebruik maken van digitale media. Als je publiek er zit komt het erop aan van deze situatie 

een voordeel te maken. Stukken waar hij het meest tevreden over is gaat hij dan ook 

gratis aanbieden. Hij ziet dit eerder als ledenwerving. 

Wouter Verschelden gaat er prat op dat machines nooit beter nieuws zullen kunnen 

maken dan mensen. Hij geeft aan dat er een correlatie is tussen nieuws dat  geklikt wordt 

en nieuws waar veel tijd en energie in gestopt is. Hij blijft dan ook geloven in journalistiek. 

 

- Wat is innovatie voor papier?  

Hans Deridder geeft aan dat de papieren krant straks alleen nog maar zal bestaan in 

relatie met andere producten waarbij de papieren variant zich langzaam maar zeker zal 

ombuigen tot een nieuwsmerk. Bestaande mediabedrijven staan klaar om start-ups te 

financieren al dan niet met hulp van de overheid.  

 

- Wat betekent Wikipedia t.a.v. de journalistiek van morgen? 

Rob Wijnberg haalt aan dat het niet zozeer aan het model ligt maar aan wat je erin stopt. 

Wikipedia is een ander functionerend iets geworden en niet langer meer een gewoon 

encyclopedie. Er mag bij het gehanteerde model evenwel winst gemaakt worden mits er 

een vooropgesteld maximum winstplafond is mét de voorwaarde dat er verder moet 

geïnvesteerd blijven worden.  

 

- Moet er niet komaf gemaakt worden met het klikmodel? 

Volgens Caspar Van Rhijn worden er geen journalisten afgerekend op het aantal kliks. Het 

is echter wel een goed dashboard om te weten of ze gelezen worden.  

Wouter Verschelden haalt aan dat journalistiek én advertentie zichzelf nog moeten 

uitvinden. De media moet ook naar de advertentiesector stappen met duidelijke eisen van 

wat wel en niet kan.  

 

d. Sessie 4: Radio 

 

Moderator:  Sven De Coninck, Directeur REC Radiocentrum 

Panelleden: Tom Evens, Senior Researcher iMinds-MICT-UGent 

Dirk Guldemont,  algemeen directeur Nostalgie 

Florent Luyckx,  algemeen directeur Q-group 

Marc Peersmans, gedelegeerd bestuurder Hit FM 

Michel Vanderfeesten, stichtend lid Vereniging Regionale Radio Omroepen 

Els Van De Sijpe, radiomanager VRT. 
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Deze sessie wordt ingeleid door de moderator, Sven De Coninck.  Hij stelt dat de radiosector 

de laatste tien jaar een sterke evolutie kende, met een daling van het aantal radiomerken en 

een doorgedreven professionalisering.  De moderator had een aantal slides voorbereid met 

hierin onder meer een voorstelling van het REC Radiocentrum en een aantal punten uit de 

recente  KPMG-studie over een ‘Behoefte en marktanalyse van het Vlaamse radiolandschap’.  

Het radio aanbod in Vlaanderen  bestaat uit  8 landelijke netten (5 openbare + 3 private), 8 

‘landelijke’ radionetwerken  en een 60-tal onafhankelijke radiomerken (regionale 

netwerken/lokale radio’s) en 10 REC radiolabs (waarvan 5 met frequentie).  Volgens CIM-

cijfers luistert 77.8 % van de Vlamingen (ouder dan 12) dagelijks en is de gemiddelde 

luisterduur  3 uur 34 minuten per dag.  Naar inkomsten toe gaat het goed met radio en de 

inkomsten blijven stijgen.  

 

Uitdagingen zijn : 

• Voor FM is er een vraag naar optimalisatie van het frequentieplan, er is geen vraag 

naar een zero base onderzoek (KPMG studie); 

• er zijn duidelijk budgettaire verschillen tussen landelijke radio’s en de  andere radio’s 

(KPMG studie); 

• een oplossing vinden voor gemeenschapsradio (KPMG studie); 

• eventueel ruimte voor meer privaat initiatief (KPMG studie); 

• de digitale en mobiele evolutie; 

• een nieuwe frequentieronde in 2016 en evt. aanpassing van het mediadecreet; 

• het optimaal faciliteren van alle bestaande actoren. 

 

� Sven: Vlaamse radio is van hoge kwaliteit. 

 

Els Van de Sijpe: Vlaanderen heeft een sterke radiomarkt, wegens het samenspel van private 

en lokale spelers en de VRT. De Vlaming is tevreden met het huidige aanbod en de luisterduur 

van radio is de hoogste in Europa. De waardering voor de globale markt is hoog. Radio zit op 

vier platformen en is heel flexibel. Radioluisteraars wensen deel uit te maken van een 

‘community’ (cf.de 300000 ‘fans’ van de StuBru Facebook-pagina). 

 

� Sven: Zorgt concurrentie in de radiomarkt voor vooruitgang?  

 

Dirk Guldemont:  Innovatie zorgt dat het vooruitgaat. Nieuwe technologieën en nieuwe 

spelers zorgen dat de bestaande alert blijven. Vernieuwing is gezond, ook naar de bestaande 

spelers toe. 

 

Marc Peersmans: Indien men bereik wenst te hebben, hangt dat af van het vermogen van de 

zender. Content bindt regionaal. De beperkingen zijn regionale/lokale advertenties. Indien er 

meer financiële mogelijkheden zijn, dan zijn er meer kansen. Wenst gelijke middelen. 

 

� Sven: Het bereik van lokale radio’s blijft dalen. 
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Michel Vanderfeesten: Het probleem is het bereik voor lokale radio, men gaat naar 

ketenvorming en deze evolutie lijkt onomkeerbaar. Lokale radio heeft een kans op overleven, 

maar impulsen van de overheid zijn nodig.  

 

� Sven: Hoe sterk staat de Vlaamse radiomarkt?  

 

Florent Luyckx: De Vlaamse radiomarkt staat sterker dan de Nederlandse. De Vlaamse 

radiomarkt is, naar inkomsten toe, een zeer gezonde markt. Vlaanderen is kwalitatief een van 

de mooiste radiomarkten. Waardering is wat ultiem telt. 

 

Tom Evens:  In de landelijke radiomarkt is er ruimte voor groei. Wat radioreclame betreft is 

België de top in Europa. België bestaat uit twee delen, er zijn twee aparte markten zowel qua 

reclame als luisteraars. De opbrengst per luisteraar is hoger in Wallonië dan in Vlaanderen. 

 

Dirk Guldemont:  Wallonië is een tiental jaar eerder kunnen starten met private radio. 

 

Tom Evens: Wallonië is een meer gefragmenteerde markt. In Vlaanderen kan groei komen uit 

de landelijke markt en uit meer diversiteit. 

 

Els Van De Sijpe: VRT vertrekt van een opdracht en probeert diversiteit aan te spreken (5 

netten). VRT mikt op alle Vlamingen, ook de commercieel ‘minder interessante’ luisteraar. 

Waar mogelijk samenwerken om radio als medium sterker te maken.  Er is geen plaats op de 

FM-band voor nieuwe spelers.  

 

Florent Luyckx: In de Nederlandse markt is de inhoudelijke diversiteit niet zo groot, dit heeft 

ook te maken met de wetgeving in Nederland en hoe de frequenties naar de markt zijn 

gebracht. 

 

� Sven: Waar moet de wetgever op inzetten?   

 

Tom Evens: Als een uitbreiding van het aanbod wordt overwogen dan moet de overheid de 

spelregels bepalen, ook op inhoudelijk vlak. Bijvoorbeeld een Vlaamse muziekzender. 

 

� Sven: er is toch Vlaamse muziek is op de lokale radio’ ,is er geen mogelijk probleem dat er door 

te veel diversiteit er te weinig geld is om te overleven. 

 

Michel Vanderfeesten: Diversiteit maakt het interessant, men kan bijvoorbeeld een 

gemeente bedienen of opteren om commercieel te gaan. Indien men wenst te overleven dan 

moet men commercieel gaan. 

 

� Sven: Er bestaat DAB(+), FM en IP zijn als distributiewijzen voor radio. DAB+ is in opmars. Moet 

de radiosector verregaand digitaliseren? Heeft de introductie van DAB(+) zin of niet? 
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Florent Luyckx: DAB(+) is een distributiemiddel. Radio is een kameleon en ontwikkelt zich 

door op verschillende platformen en is ook al heel lang digitaal. De grootste evolutie is die van 

puur één richting naar meer interactieve radio. DAB+ is een mogelijkheid om de keuze voor de 

luisteraar te vergroten. Vernieuwing in de markt houdt alle partijen scherp. Vraag is wel of alle 

investeringen hiervoor kunnen worden gedragen door de markt en ‘what’s in it’ voor de 

luisteraar? Er is nog steeds de kip en ei situatie (radiotoestellen DAB+ moeilijk verkrijgbaar). 

 

� Sven: is de lokale radio sector niet bang is indien de playing field verschuift naar DAB(+) en de 

lokale radio alleen achterblijft op de FM-band? 

 

Michel Vanderfeesten: Lokale radio is een lokaal aspect, lokale radio kan overwinnen, lokale 

radio is een middel. Zijn wel niet van plan een voortrekkersrol te spelen voor DAB+. De 

meeste lokale radio’s hebben wel al een webstream. 

 

� Sven: Is de VRT klaar voor de overstap naar DAB+? 

 

Els Van De Sijpe: De FM dekking is zeer goed. Er zijn geen elementen dat Vlaanderen zal 

overschakelen, ik zie Vlaanderen niet binnen de 5 jaar overschakelen. Met DAB+ kunnen er 

nieuwe spelers bijkomen. Op de FM-band is er geen plaats meer voor nieuwe spelers. Voor de 

overgang naar DAB+ is het ‘samen doen of het niet doen’. 

 

� Sven: online blijft beperkt?  

 

Tom Evens: Het internet is niet praktisch voor radio. Wat WIFI in de auto betreft lijkt dit er 

niet te komen binnen de twee à drie jaar. DAB(+) in de auto is ook een vraagteken.  Bekijk de 

smartphone, hierin zit een FM-tuner. Men zou afspraken moeten maken met Google, Apple,.. 

om evt. DAB(+) ontvangers in te bouwen in smartphones.  Het Europees niveau moet worden 

ingeschakeld. Een probleem is ook dat er niet echt een wereldwijde standaard is voor digitale 

radio. 

 

� Sven: Kan de Vlaamse overheid dit (DAB+) dan niet kan oplossen. Is FM dan de volgende tien 

jaar relevant? 

 

Dirk Guldemont: Niemand zal een distributiemiddel weggooien (bijvoorbeeld AM), er zullen 

er wel bijkomen, al dan niet met een andere invulling. De overheid heeft de sleutel in handen 

voor radio. Radio, frequenties, frequentieplannen zijn een schaars goed. Verdeel de 

frequenties onder de spelers. Verwacht niet dat de klassieke distributiekanalen (FM, DAB(+), 

..) snel zullen verdwijnen of minder belangrijk zullen worden dan IP. 

 

� Sven:  De klassieke distributiekanalen zijn dus belangrijk. Is het huidige kader voldoende?  

 

Michel Vanderfeesten: In het  huidige decreet zijn de voorwaarden beperkt. Hoe lokaal is een 

lokale frequentie nog? Dit mag gecontroleerd worden. Het lokale aspect mag meer worden 

uitgewerkt in het mediadecreet. 
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Florent Luyckx: Wij zijn gebaat bij een groot publiek. Minder voorstander m.b.t. inhoudelijke 

sturing van het wettelijk kader voor de landelijke omroepen. 

 

Dirk Guldemont: Wij betalen de overheid om gebruik te maken van de frequenties en er zijn 

dus geen bijkomende regels nodig. De overheid kan e.e.a. ook sturen via de VRT. 

 

� Sven: de VRT moet transparant communiceren met de overheid. 

 

Els Van De Sijpe: Wij communiceren klaar en transparant met de overheid. Als de luisteraar 

tevreden is, dan is het goed. VRT heeft ook een stimulerende rol op het vlak van radio. 

 

� Sven: geeft aan dat de landelijke omroepen betalen voor het spectrum. Hij vraagt of dit ook 

haalbaar is voor lokale radio’s en netwerken. 

 

Marc Peersmans: Dit is mogelijk, indien er gelijke middelen zijn (wij hebben enkel radio). Hij 

verwijst naar Wallonië, daar krijgt men diversiteit door marktwerking. Er moet een 

decreetswijziging komen. Voorwaarde om te betalen voor frequenties is wel dat het goede 

frequenties zijn. 

 

� Sven:  vraagt of er een verdeling van het veld moet komen op basis van economische 

kavels/inhoud. 

 

Tom Evens: De overheid moet zorgen dat radio economisch leefbaar is en vreest dat dit 

heden niet zo is. Dit is een belangrijk pijnpunt 

 

� Sven:  Inhoudelijk en wettelijk is er een en ander aan te scherpen. Moet de politiek de middelen 

uitdelen? 

 

Dirk Guldemont: Er is een momentum in 2016, het begin van een volwaardige markt. De 

lokale radio’s zijn uitgezuiverd, zij hebben een bepaald model. Het zal een frequentieverdeling 

in een mature markt worden in 2016. De overheid kan de keuze maken hoe de frequenties te 

verdelen tussen publieke en commerciële spelers.  

 

Els Van De Sijpe: Het belang van de luisteraar staat voorop en deze luisteraar krijgt heden 

goede radio. 

 

� Sven: Moeten de technische kavels op elkaar afgestemd worden 

 

Florent Luyckx: De radiomarkt heeft een groot publiek . Het is dan ook nodig om het huidig 

bereik overeind te houden. Niet vanuit ‘alles te herverdelen’ beginnen want dan zijn er 

herinvesteringen nodig. Als een optimalisatie leidt tot behoud en verbetering van het bereik is 

dat ok, anders is deze optimalisatie niet nodig 
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Marc Peersmans: Als je alles wenst op te lossen dan moet men naar een zero base gaan, maar 

niemand wenst iets af te geven. Ingenieurs moeten uitzoeken wat mogelijk is. Overleg met de 

VRT is nodig, wat met de bediening van verschillende gemeenten met verschillende 

frequenties? Er moet een oplossing komen voor de totaliteit. Het decreet moet worden 

herschreven naar ‘iedereen gelijke rechten’.  2016 is een momentum om dit te realiseren. Er 

moet een betere ontvangst komen en betere frequenties voor de netwerken (bijvoorbeeld 

voor Brussel). Voor de Raad van State is er nog steeds een procedure lopende i.v.m. 

Franstalige Brusselse zenders. 

 

� Sven:  vraag of de bovenstaande vraag van de netwerken gesteund wordt door de lokale 

radio’s. 

 

Michel Vanderfeesten: Pleit voor een bevraging door de overheid van de bestaande lokale 

radio’s en het herbekijken van de huidige situatie. Momenteel zijn er twee soorten lokale 

radio (kleinschalige enerzijds en bovenlokale anderzijds) die door het huidige decreet gelijk 

worden behandeld. De overgebleven lokale radio’s overleven vrij goed omdat de 

reclamemarkt minder is ingepalmd. Er moet aandacht zijn voor de economische leefbaarheid: 

mogelijkheid tot bediening van 75000 inwoners / een bereik van 20 km. 

 

� Sven: stelt dat de overheid dus de ingenieurs aan het werk moet zetten en wie zijn dat dan? 

 

Marc Peersmans: Dit moet onafhankelijk gebeuren door mensen die geen vooroordelen 

hebben. Men kan het niet aan de VRT-ingenieurs vragen. 

 

� Sven: hoe gebeurt dit in Nederland. 

 

Florent Luyckx: Verwijst naar het agentschap Telecom en de planning door particuliere 

partijen. 

 

Dirk Guldemont:  Planning is ok, maar de ingenieurs moeten een duidelijke opdracht krijgen. 

Wat wensen we? 

 

Florent Luyckx: Er moet ook rekening worden gehouden dat coördinatie nodig is met de 

buurlanden en de Franse Gemeenschap. 

 

Tom Evens: Dit is meer dan een technische discussie. De frequenties moeten worden 

uitgedeeld zodat gebieden worden bediend die sociaal economisch belangrijk zijn. 

 

Dirk Guldemont: Er is september 2016 (erkenningen Vlaamse radio’s eindigen), december 

2016 (beheersovereenkomst VRT eindigt) en 2018 (licenties in Wallonië vervallen). Dit zou 

moeten ‘samenvallen’. 

 

Tom Evens: internet wordt niet aanzien als het dominante platform in 2016. FM is nog steeds 

dominant. 
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Vragen uit het publiek 

 

- In de Franse Gemeenschap heeft men onder impuls van de RTBF een soort universele 

radiospeler ontwikkeld, men concurreert er op vlak van inhoud en werkt samen op vlak van 

distributie. Ziet de VRT een rol voor zichzelf daarin? 

Els Van De Sijpe: Dat concept is overgenomen uit het Verenigd Koninkrijk, VRT wil zeer 

graag samenwerken om het medium radio te versterken, er is al een soort bètaplayer 

gemaakt. 

 

- In Nederland is de openbare omroep verplicht nieuwsinhoud gratis aan de lokale radio’s 

door te geven. Is dit ook mogelijk in België? 

Els Van De Sijpe: Ja, er is nog geen kader, maar het is bespreekbaar. Er zijn momenteel al 

andere spelers in Vlaanderen die dit aanbieden, daar moeten we ook op letten. 

Florent Luyckx: In Nederland wordt de nieuwsinhoud, die voor radio en TV is bedoeld, 

soms ook online ontsloten, zo komt men in het vaarwater van de commerciële spelers. 

 

- In de jaren 80 waren er ook veel mensen tevreden, maar door de regelgeving zijn er een 

aantal spelers verdwenen. Kan de VRT zijn opdracht niet doen met minder frequenties? 

Els Van De Sijpe: Een nieuw frequentieplan is een heel dure, ingewikkelde operatie. Wij 

hebben onze opdracht en proberen dat zo goed mogelijk te doen. De markt is sterk, ook 

dankzij de commerciële spelers. 

 

- Doen we genoeg aan innovatie, meer concreet op het vlak van internetradio? 

Tom Evens: internetradio zal tegen 2016 nooit het dominante platform zijn, misschien 

binnen 20 jaar, dus we moeten het nu nog niet meenemen in de besprekingen. Ooit zal 

waarschijnlijk alles online verlopen, maar niemand weet wanneer. 

Marc Peersmans: voor commerciële spelers duurt het te lang voor de investeringen nodig 

voor internetradio , DAB+ enz… zijn terugverdiend. 

Florent Luyckx: Wij innoveren elke dag. Online kan ook geen vervanger zijn van FM. 

 

- Is economische logica het enige dat telt voor het verdelen van de frequenties? 

Tom Evens: Nee, maar als een bepaald frequentiepakket niet rendabel is, moet de 

overheid subsidiëren. 

 

- Als de storingen van uit de Franse Gemeenschap niet worden opgelost, is dat een groot 

probleem voor het Vlaamse radiolandschap. 

Tom Evens: ook de overheden moeten samenwerken 

 

----- 
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