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Verslag Arenabijeenkomst stroming Vrouwenorganisaties - 27 oktober 2008 
 
Welkom 
Ongeveer 60 leden van vrouwenorganisaties en ca. 20 leden van de Stichting Omroep Limburg 
werden door Servaas Huys, voorzitter van de Stichting Omroep Limburg, verwelkomd. Hij benadrukte 
het belang van deze bijeenkomsten, waarmee de Stichting Omroep Limburg probeert voldoende 
voeling te houden met de samenleving en de verschillende stromingen uit de achterban. Eind 2006 
zijn wij met deze bijeenkomsten gestart en dit is de vierde in de rij. Na de stroming Groen, Kunst en 
Cultuur, Welzijn en Zorg, nu dus de Vrouwenorganisaties. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ervan 
te leren en biedt de mogelijkheid om nader kennis te maken met elkaars werk. 
 
Wat doet L1 
Philip Hilven, plaatsvervangend hoofdredacteur, schetste een beeld van de ontwikkelingen bij L1 wat 
betreft de programma’s. Met name de kijkcijfers lopen terug en door vernieuwing van programma’s 
wordt getracht daar iets tegen te doen. Belangrijkste doel hierbij is te trachten de programma’s nog 
beter te laten aansluiten bij wat kijkers en luisteraars willen, wat hen boeit. Wat betreft de TV is men 
daar al zover mee, dat de nieuwe programmering reeds wordt voorbereid en begin 2009 zal starten. 
Wat betreft de radio loopt de interne discussie en de discussie met de Stichtingsraad nog. 
 
Enquête 
Ter voorbereiding op de Arenabijeenkomst en de discussie is weer een korte enquête gehouden en 
de resultaten daarvan werden door Wim de Heer, secretaris van de Stichtingsraad, gepresenteerd. 
De enquête kende vier onderdelen: gebruik en kennis van L1, oordeel over de programma’s, 
samenwerking met L1 en (maatschappelijke) ontwikkelingen die aandacht behoeven. De enquête, 
die volledig elektronisch werd uitgevoerd, leverde 99 ingevulde formulieren op, méér dan bij andere 
stromingen. Helaas ging er bij de uitzet van de enquête door omstandigheden iets mis. Was dit niet 
gebeurd dan was het aantal ingevulde formulieren misschien wel het dubbele geweest. Kortom de 
gehanteerde aanpak blijkt goed te werken, mits de organisatie in het veld goed verloopt. Wanneer 
een knooppunt in het netwerk “verstopt” raakt is de kans groot, dat een groot deel van de achterban 
in één keer niet wordt bereikt.  
 
Discussie 
De discussie werd weer geleid door Jan de Koning. Allereerst ging het om het kijk- en luistergedrag. 
Vrouwen kijken of luisteren niet meer of minder dan andere stromingen. Zij kennen minder 
programma’s en maken minder gebruik van L1-internet. Zij horen ‘collega’s’ er ook minder over 
praten. Vrouwen lijken er minder mee bezig. Dat komt zeggen ze, omdat je niet overal radio en TV 
kunt ontvangen (verdwijnen satellietontvangst), ze hebben te weinig tijd en er zijn te vaak 
herhalingen. 
Gevraagd naar wat er zou moeten verbeteren aan de programma’s werden de volgende punten naar 
voren gebracht: 

• Meer nieuws uit eigen regio, of er wat betreft aandacht voor Noord- en/of Zuid-Limburg een 
duidelijk onderscheid was, verschilde men van mening.  

• Meer amusement en leuke interessante onderwerpen nodig voor met name ouderen voor 
wie de TV overdag de enige ontspanning is. 

• Laat wat meer horen en zien wat er allemaal te doen is de regio, in theater, enz... 

• Iedere week een programma met positieve dingen 
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In verband met maatschappelijke ontwikkelingen werd naar voren gebracht, dat er soms meer 
diepgang in programma’s moest komen en vooral meer gerichte aandacht voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. Genoemd werden in dit verband, zoals ook in de enquête,  

• de invoering en gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,  

• het vrijwilligerswerk en de mantelzorg  

• opleidingsmogelijkheden 

• opvoeding, kinderopvang en analfabetisme  

• emancipatie 

• vrouwen en cultuur 

• typische vrouwenzaken 

• informatie over wat te doen bij bijv. overlijden, niet zozeer de directe gevolgen, maar de 
sociale, financiële, enz... 

• aandacht voor meer debat over de diverse onderwerpen 

• ervaringsdeskundige, waaronder vrouwen, aan het woord laten bij specifieke onderwerpen 
Door Philip Hilven werd erkend, dat L1 zich wellicht te weinig specifiek op vrouwen richt. Nieuws en 
duiding is de belangrijkste opdracht van de publieke regionale omroep en de omroep moet proberen 
zijn belangrijkste groep kijkers en luisteraars vast te houden en als het kan uit te breiden. Daarnaast 
zijn er ook informatieve programma’s, zoals Het Balkon op de radio. Blijkbaar herkennen vrouwen 
hierin te weinig de belangrijke zaken waar ze zelf mee bezig zijn. In de nieuwe programmering van 
Radio en TV kan beter en meer gevarieerd worden ingespeeld op al die zaken, ook op een luchtige of 
ontspannen manier, zonder de ernst uit het oog te verliezen. Juist dit soort discussies levert veel stof 
om het format en de inhoud van programma’s te verbeteren. 
Een gevoelig onderwerp zoals de vraag “welke vrouwen eigenlijk door de vrouwenorganisaties 
worden vertegenwoordigd” werd niet uit de weg gegaan. Jonge vrouwen zijn of voelen zich niet 
vertegenwoordigd. Wellicht gaat het hier om een generatieprobleem. Jonge vrouwen hebben weinig 
tijd en wellicht weinig behoefte om op de ‘traditionele’ manier met vrouwenorganisaties bezig te 
zijn. Zij werken, hebben kleine kinderen, houden zich bezig met de school, kiezen bewust de 
eventuele vrijwilligersactiviteiten die bij hen passen. Toch houden vrouwenorganisaties zich niet 
alleen bezig met onderwerpen en activiteiten die bij bepaalde oudere leeftijdsgroepen passen. ‘Zij 
Actief’ is bijvoorbeeld druk bezig in al haar afdelingen met het onderwerp 
“opvoedingsondersteuning”. Daar is blijkbaar grote behoefte aan. Bestaande vrouwenorganisaties 
vergrijzen en vragen zich af hoe zij nieuwe en jonge leden kunnen krijgen. Kan L1 hierbij een rol 
spelen? 
Wat Omroep Limburg/L1 kan doen is in ieder geval deze discussie serieus nemen en meenemen bij 
de (nieuwe) programmering en invulling van programma’s. L1 kan proberen geregeld meer 
informatie te geven over de zaken waar vrouwen en vrouwenorganisaties mee bezig zijn of belangrijk 
vinden. Maar L1 moet ook gevoed worden. Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld, dat de 
vrouwenorganisaties veel minder contact hebben met L1 dan andere stromingen. Vrouwen van 
welke groep, organisatie of leeftijd dan ook, zouden L1 meer moeten informeren over de zaken die 
zij belangrijk vinden. 
 
Sluiting 
Servaas Huys bedankte iedereen voor de enerverende discussie, die veel nieuwe gezichtspunten 
heeft opgeleverd. Die kunnen misschien niet allemaal verwezenlijkt worden, maar zij geven 
voldoende stof tot nadenken en zijn een uitdaging om te proberen met de nieuwe programmering 
nog beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften die leven. 
 
Wim de Heer 
Secretaris Stichtingsraad Omroep Limburg 


