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Verslag Arenabijeenkomst Stroming Ouderen van 22 juni 2013 
 

- Opening van de bijeenkomst door Joep Hahn, voorzitter van de stichtingsraad. 
 
- Presentatie van de uitkomst van de enquête, gehouden onder de doelgroep ouderen,  
en toelichting door Gabriele Gellings, vicevoorzitter van de stichtingsraad.  
 
- Discussie onder leiding van Fabienne Nijsten, L1 presentatrice, waarbij de resultaten van de 
enquête (zie bijlage) worden betrokken: 
 
Ouderen zijn over het algemeen positief over de programmering van L1, maar vinden wel dat er 
meer aandacht aan bepaalde onderwerpen geschonken zou kunnen worden.  
Opmerkelijk is dat ouderen daarentegen geen contact opnemen met de redactie om onderwerpen 
onder de aandacht te brengen. Verder merken de aanwezige redactie-medewerkers merken op dat 
het lastig is om ouderen te vinden die geïnterviewd willen worden.  

Door de aanwezigen wordt aangegeven dat er veel deskundigheid bestaat binnen de 
ouderverenigingen.  
 
Men vindt dat L1 te weinig aandacht besteedt aan de groep 50+.  
Zo zou men graag zien dat er meer aandacht is voor nieuwe wetten die er aan staan te komen met 
belangrijke gevolgen voor de situatie van 50plussers. De vraag is om aan de kijkers en luisteraars uit 
te leggen wat de gevolgen voor hen zullen zijn.  
Door de redactie wordt aangegeven dat themabijeenkomsten over diverse onderwerpen bij de 
bonden zouden moeten plaatsvinden.  
Een aantal aanwezigen is echter van mening dat het juist een taak is van de omroep om meer 
aandacht te schenken aan ontwikkelingen die ouderen aangaan. Duidelijk en positief brengen wat 
een en ander voor hen betekent zonder angst te kweken voor de veranderingen.  
 
De redactie geeft aan dat Goedemiddag Limburg, L1 Laat en de radio-uitzending tussen 10.00 en 
12.00 uur voorbeelden van programma’s zijn waarbij dieper op onderwerpen wordt ingegaan. L1 
richt zich niet tot een specifieke doelgroep, dus in die zin wordt er niet op leeftijd ‘gediscrimineerd’. 
 
Wat zou L1 anders en beter kunnen doen? 
Wat zou de stroming ouderen zelf anders en beter kunnen doen? 

Afspraken  

- Ouderen zullen L1 zelf meer zelf informeren over de onderwerpen waar ze veel kennis van en 
ervaring mee hebben. 
 - Leo Hauben, hoofdredacteur L1, zal een brief sturen naar de ouderenbonden ANBO, KBO en 
PCOB met het verzoek om L1 een lijstje met namen te bezorgen van mensen die bereid zijn om 
m.b.t. bepaalde al dan niet actuele onderwerpen bereid zijn iets te vertellen in een tv- of radio-
uitzending.  
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Leo Hauben wijst nog op de digitale mogelijkheden die L1 biedt. Naast het kijken naar L1 nieuws en 
het luisteren naar L1 radio, zouden ouderen nog meer gebruik kunnen maken van de digitale 
platforms en zo een breder beeld kunnen krijgen van wat L1 inhoudelijk ook voor ouderen biedt. 

De voorzitter sluit de discussie af met een samenvatting van de conclusies. 

- L1 is geen spreekbuis van de ouderen. 
- L1 is onafhankelijk.  
- De regionale omroep is belangrijk ook voor ouderen en wil graag samenwerken met  
  de stroming ouderen.  

 

Tiny Reijnders 
Lid Stichtingsraad voor de stroming Vrouwenorganisaties  

 


