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Verslag Arenabijeenkomst Stroming Zorg van 26 november 2007 
 
De Stichtingsraad van Omroep Limburg is een maatschappelijk representatief orgaan, dat ingevolge 
de Mediawet het programmabeleid van L1 vaststelt. De leden zijn afkomstig uit diverse 
maatschappelijke geledingen en stromingen. Om zijn maatschappelijke representativiteit vorm te 
geven wil de Stichtingsraad geregeld met maatschappelijke groeperingen in discussie treden over het 
programmabeleid. Dit wordt momenteel gedaan door het uitvoeren van een korte enquête en een 
discussiebijeenkomst in de Arena bij L1. Hieronder volgt het verslag van de op 26 november 
gehouden bijeenkomst met de stroming Zorg.  
 
Na de opening door Servaas Huys, voorzitter van de Stichtingsraad Omroep Limburg, gaf Leo Hauben, 
hoofdredacteur van L1, een kort overzicht van een aantal ontwikkelingen bij L1. L1 wil haar 
vooraanstaande positie vasthouden, maar met name de kijkcijfers laten een daling zien. De omroep 
heeft gekozen voor de jacht naar de trouwe kijker. De nieuwe programmering, van met name TV, is 
daar een eerste voorbeeld van. De luistercijfers laten een stabiel beeld zien, terwijl de belangstelling 
voor de website L1.nl exponentieel toeneemt. 
Als inleiding op de discussie tijdens deze bijeenkomst presenteerde Wim de Heer, secretaris van 
Stichtingsraad van Omroep Limburg, de resultaten van de enquête gehouden binnen de stroming 
Zorg. De conclusies van de enquête samengevat: 

 Groep kijkt en luistert niet veel in vergelijking met twee eerder geënquêteerde stromingen, 
maar is wel behoorlijk bekend met L1. 

 Er zijn weinig specifieke programma’s over zorg. 
 Kwaliteit van programma’s en items over kan en moet beter. 
 Er moet meer mogelijkheid komen voor debat en discussie en programma’s moeten meer 

onderhoudend zijn. 
 De samenwerking met L1 is beperkt maar werd wel als goed ervaren 

o Wat betreft nieuwe ontwikkelingen zou L1 actiever kunnen zijn, maar vanuit de 
ondervraagde groep komt wel een diffuus beeld van waar nu aandacht aan besteed 
zou moeten worden. Ideeën zijn er genoeg. 

 Dingen die L1 kan doen: 
o Meer de burger en minder de bestuurders en deskundigen (‘bobo’s’) in beeld 
o De stroming meer zelf betrekken bij de invulling van de programma’s 

 
De bovenstaande conclusies waren de aanknopingspunten voor de discussie, geleid door L1-
presentator Jan de Koning. De discussie raakte een aantal thema’s en onderwerpen: 

 L1 is bekend maar er wordt door de Zorg te weinig gebruik van gemaakt 
 Wat is de waarde van L voor de in Zorg geïnteresseerde kijker en luisteraar 
 Op welke wijze is een gebeurtenis of ontwikkeling in de Zorg voor L1, maar meer nog voor de 

kijker of luisteraar, interessant. 
 
Enkele items werden verder uitgediept. Wanneer is L1 aanwezig bij een activiteit?  
De vertegenwoordigers uit de Zorg geven aan L1 te missen bij bijeenkomsten, informatiemarkten en 
voorlichtingsdagen. Crit Pingen, chef Nieuws L1, geeft aan dat er dan wel nieuwswaarde moet zijn. 
De organisaties kunnen daar zelf ook een rol in spelen door een dergelijke bijeenkomst te koppelen 
aan een klant of patiënt. Zo maak je televisie en het onderwerp interessanter door het dichter bij de 
mensen te brengen.  
Probleem is voor L1 nog vaak om mensen te vinden die vanuit hun dagelijkse betrokkenheid met zorg 
bereid zijn hun verhaal te vertellen.  
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Als mogelijke aanpak wordt ‘de dag van…’ genoemd. De betreffende groepering kan L1 tijdig 
informeren en zorgen voor én de actualiteitswaarde én mensen die hun verhaal kwijt willen. 
 
Vanuit de stroming wordt gevraagd meer aandacht te besteden aan de categorale groepen binnen de 
zorg. Daarnaast wordt verdieping over bepaalde onderwerpen gemist. Dit zou kunnen worden 
ondergebracht bij programma’s L1 Laat. Als voorbeeld wordt de problematiek genoemd bij de 
thuiszorginstellingen en de consequenties hiervan voor de klanten en de individuele medewerkers. 
Een micro-benadering (dus vanuit de patiënt of een individuele zorgverlener) in combinatie met een 
nieuwsitem of actualiteit zal het voor de kijkers en luisteraars interessant maken. De zorgorganisaties 
en instellingen kunnen hier dus zelf een actieve rol in spelen. 
Leo Hauben geeft aan dat er ook in de nieuwsprogramma’s aandacht wordt besteed aan zorg-items. 
Verder wordt aangegeven dat er ook in de varia-programma’s op televisie en in programma’s als Het 
Balkon van Limburg regelmatig zorg-items aan bod komen.  
 
Er wordt aan de hand van de rol van de vrijwilligers gediscussieerd hoe deze op een interessante 
wijze aan bod kunnen komen. Zo zou ruim voor aanvang van de week van de vrijwilliger gedacht 
moeten worden door het veld wat vanuit de kijker en luisteraar bezien een mooie reportage kan 
opleveren. L1 geeft verder aan dat men wel ruim van te voren dit soort zaken moet plannen om dat 
het maken van dergelijke programma’s de nodige voorbereiding vergt. Servaas Huys meldt dat L1 
ook de Stichtingsraad hiervoor kan gebruiken. 
 
Het Huis van de zorg geeft aan dat een onderwerp als de WMO vanuit regelgeving niet lang boeit. 
Interessanter kan zijn in het dagelijkse leven van gebruiker van de WMO al deze veranderingen 
betekenen. Mensen vertellen ook steeds makkelijker hun verhaal. 
 
Aangevuld wordt dat er ook goede en mooie dingen aan bod mogen komen. Zo kan een positief 
verhaal over een vrijwilliger een wervende werving hebben. 
Lex van Moorsel, verslaggever van L1, geeft aan dat L1 niet dient als instrument voor de zorg. De zorg 
zal vooral zelf interessante en voor de kijker en luisteraar boeiende zaken moeten kunnen 
aandragen. Daarnaast worden ook series, zoals Take care door de kijker gewaardeerd. 
 
Een aantal instellingen zoals Sevagram en het Toon Hermans Huis weet L1 te vinden en is positief 
over de rol die L1 daarbij speelt en de kwaliteit van de programma’s. 
Daaruit blijkt dat de rol van een organisatie en hun PR blijkbaar van groot belang is. L1 wordt 
overspoeld met berichten, dus het is de kunst de aandacht te trekken met iets dat nieuw, anders dan 
anderen en een concurrentie voor andere nieuwsitems is. 
 
Op het einde van de discussie werd nog een aantal ideeën voor programma’s besproken. Zo werd 
voorgesteld een Zembla-achtige reportage van de totstandkoming van de WMO, waar anderen 
aangeven het item vergrijzing in combinatie met hoe zorg je dat je zo lang mogelijk buiten de zorg 
blijft. De ‘gekken in de wijk’ als mogelijke insteek van extramuralisering en dan in het bijzonder 
nagaan wat de mensen in die wijk er van vinden. Ook de centrale indicatiestelling zou behandeld 
kunnen worden. Wat vinden we van de kwaliteit van de zorg en hoe besteden we het geld op de 
beste manier. 
Hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen en de rol van vrouwenparticipatie hierbij 
en tot slot de Agenda 22 (gebaseerd op de 22 VN Standaardregels voor Gelijke Kansen ) en de 
invulling daarvan door de overheid. 
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In de afsluiting door Servaas Huys werd opgemerkt dat L1 dicht bij de Limburgse samenleving moet 
staan en daarbij de kwaliteit niet moet verloochenen. Voor de stroming Zorg zijn inzicht van de 
relevantie voor het nieuws, het goed vooraf organiseren en presenteren, onderwerpen dicht bij de 
kijker (van macro naar micro) aanreiken en inzien dat L1 geen PR-instrument is, belangrijke 
aandachtspunten. 
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Natuurlijk heeft L1 de plicht om de ontwikkelingen in de zorg op de voet te volgen. 
De Stichtingsraad zal in dit spanningsveld o.a. via representanten de afstemming met de diverse 
stromingen, dus ook Zorg blijven verbeteren. 
 


