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1. RTV OOST 
 
RTV Oost is één van de 13 publieke regionale media instanties in Nederland en is dé regionale 

mediaorganisatie voor heel Overijssel. RTV Oost werkt op basis van een publieke zendmachtiging, 

verstrekt door het Commissariaat voor de Media. RTV Oost brengt nieuws, benadrukt de identiteit van 

de regio via diverse kanalen als internet, radio, tv, social media en de app en is de meest geraadpleegde 

nieuwsbron van Overijssel.  

RTV Oost is ‘thuis zijn in Overijssel’, omdat de organisatie deel uitmaakt van én midden in de provincie 

staat. RTV Oost heeft de ambitie om in 2023 hét voorbeeld te zijn voor alle regionale media door 

spraakmakend, verbindend en innovatief te zijn.  

RTV Oost is een gezonde en stabiele organisatie en wordt gefinancierd door het ministerie van OC&W. 

Medio mei 2021 wordt Judith Hartman de nieuwe directeur-bestuurder van RTV Oost. Zij vormt samen 

met de hoofdredacteur, de manager commerciële zaken en externe betrekkingen, manager F&C en de 

manager faciliteiten het managementteam.  

Er werken ruim 100 medewerkers in vaste dienst, daarnaast wordt er gewerkt met freelancers. 

Zie ook: https://rtvoost.nl 

 

2. RAAD VAN TOEZICHT 
 
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de omroep, de algemene gang van 

zaken en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Daarnaast ziet de Raad 

van Toezicht toe op het functioneren en handelen van de directeur-bestuurder. De Raad fungeert als 

klankbord en kan haar gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht is werkgever van de 

directeur-bestuurder. Het beleidsplan, jaarverslag en de begroting behoren o.a. tot de 

aandachtsvelden waar de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan dient te verlenen.  

De kaders worden gevormd door het reglement van de Raad van Toezicht wat te vinden is op de 

website van de organisatie.  

  

https://rtvoost.nl/


   

 

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en streeft naar een adequate spreiding van kennis, 
(maatschappelijke) ervaring en achtergrond onder zijn leden. De samenstelling van de Raad van 
Toezicht dient tevens zodanig te zijn dat een combinatie van ervaring, deskundigheid, en persoonlijke 
kwaliteiten van de toezichthouders de Raad van Toezicht als geheel in staat stelt zijn taken naar 
behoren en volstrekt onafhankelijk uit te kunnen voeren. Voorts streeft de Raad van Toezicht naar een 
evenwichtige man-vrouw verdeling in zijn samenstelling, alsmede naar een evenwichtige 
leeftijdsverdeling.  
Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze vertrouwd zijn met het functioneren van de 
publieke omroep in het algemeen en meer in het bijzonder met de betekenis van RTV Oost binnen de 
provincie. Bekendheid met en betrokkenheid bij de provinciale samenleving is een vereiste.  
 
De Raad van Toezicht is te kenmerken met de volgende steekwoorden: constructief, gelijkwaardig, 
kritisch, doelgericht, initiatief nemend. 
 
Te vervullen vacature 
Gezien het rooster van aftreden dient er per 1 juni 2021 in de Raad van Toezicht van RTV Oost een 
vacature te worden vervuld.  
 
Gelet op de kennisgebieden van de zittende toezichthouders zoekt de Raad van Toezicht:  

 Een persoon met een brede maatschappelijke oriëntatie, met een relevant netwerk in de 
provincie, die interesse heeft in ontwikkelingen en innovaties in de mediasector.  

 Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw en 
iemand die woonachtig is aan de westkant van Overijssel. 

 Het nieuwe lid gaat deel uitmaken van de mediacommissie van de Raad van Toezicht. 
 
Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. Een toezichthouder kan tweemaal voor een 
periode van drie jaar worden herbenoemd. Herbenoeming zal geen automatisme zijn en vindt slechts 
plaats na zorgvuldige evaluatie van het functioneren van de betrokkene, waarbij de profielschets in 
acht wordt genomen. 
 
 
3. PROFIEL 
 

 Breed maatschappelijk georiënteerd. 

 Interesse in de regionale media. 

 Interesse in ontwikkelingen en innovaties in de mediasector. 

 Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te 
staan. 

 Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

 Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

 Strategisch-bestuurlijk inzicht in complexe organisaties. 

 Betrokken bij de provincie Overijssel. 

 Bestuurlijke ervaring dan wel kennis van bestuurlijke verhoudingen.  

 Basale bedrijfseconomische en juridische kennis. 

 Open kritische houding. 



   

 

 

 

NB Vanuit compliance is het van belang dat er geen sprake is van belangenverstrengeling of schijn 

van belangvestrengeling (vanuit de dagelijkse werkzaamheden en nevenactiveiten).  
 
 
4.  VERGOEDING EN INVESTERING VAN TIJD 

 
 
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt 
opgesteld. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht 6-7 keer per jaar een dagdeel. 
Daarnaast zijn er commissievergaderingen en tweemaal per jaar een overleg met de 
Mediaraad. Nieuwe leden worden ingewerkt.  

De vergoeding bedraagt € 8.000,- per jaar. 
   
  
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mr Erik Traas 
Executive Consultant 
06 2242 0742 / erik.traas@beljonwesterterp.nl 
 
 


