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De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest tussen BNNVARA en Omroep Zwart om
te komen tot een samenwerking. Een juridische intentieverklaring waarin we naar elkaar
uitspreken dat we de intentie hebben om ten behoeve van de komende concessieperiode
met elkaar samen te werken ligt zo goed als klaar, en ook de communicatie over deze
samenwerking wordt voorbereid. Als dit allemaal rond is zullen we met elkaar deze
samenwerking moeten uitwerken, waarbij het op grond van de Mediawet noodzakelijk is
dat BNNVARA een aantal ondersteunende diensten verzorgd voor Omroep Zwart. In deze
planning is een aantal onderwerpen benoemd die partijen met elkaar kunnen bespreken
om te beoordelen of en zo ja op welke wijze BNNVARA die dienst voor Omroep Zwart zou
kunnen verrichten. Doel is te komen tot een opdrachtovereenkomst/SLA van Omroep
Zwart aan BNNVARA voor in ieder geval die onderwerpen die noodzakelijk zijn voor een
definitieve erkenning als aspirant-omroep en waarin afspraken worden vastgelegd over
rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen en de vergoedingen voor de door
BNNVARA verleende diensten.
Stuurgroep
Het voorstel is om een Stuurgroep te formeren met daarin 2 leden vanuit BNNVARA en 2
leden vanuit Omroep Zwart. Ondersteuning in de rol van een secretaris/projectleider is
eveneens gewenst (die vastlegt wat is besproken en tevens vervolgacties uitzet en
coördineert). De stuurgroep neemt besluiten op basis van het door de werkgroepen
aangeleverde.
Projectleiding/onderwerpen
Naast de Stuurgroep wordt op onderwerpniveau op initiatief van de projectleider
doorgesproken met betrokken medewerkers van BNNVARA en Omroep Zwart. Het gaat
om de volgende onderwerpen: Huisvesting, Financiën, ICT, Mediazaken, Leden en
Marketing, Content, P&O, Communicatie en Juridische Zaken. De projectleider bespreekt
met betrokken medewerkers diverse onderwerpen, bedrijfsprocessen en praktische zaken
en kijkt men wat wenselijk is, kan en niet kan. De projectleider brengt, na overleg,
advies uit aan de Stuurgroep. Besluiten worden door juridische zaken van BNNVARA en
Omroep Zwart
Huisvesting
Te bespreken onderwerpen: werkplekken, communicatiemiddelen (van mobiele telefonie
tot receptiefunctie), overige facilitaire onderwerpen (o.a. parkeren, restaurant,
toegangspassen).
Financiën
Te bespreken onderwerpen: processen en systemen van inkoop tot betaling,
facturenstroom, in- en externe verantwoording.
ICT
Te bespreken onderwerpen: van werkplekautomatisering tot mediamanagement (denk
daarbij aan gebruik editsets en de diverse systemen) alsmede front- en back-office
ondersteuning, dienstverlening helpdesk, back ups, etc.
Mediazaken
Te bespreken onderwerpen: het intekenproces, verantwoording programmabudget en
productie.
Leden, Marketing en Data
Te bespreken onderwerpen: mogelijke werkzaamheden rondom de ledenadministratie,
innen van de contributie, AVG, gebruik systemen. Er kan ook worden gesproken over het
leveren van rapportages ten aanzien van bereikcijfers en analyses.
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Content
Te bespreken onderwerpen: mogelijkheden van samenwerking rondom programmering.
Is niet voorwaardelijk voor de erkenning, maar deze gesprekken starten we wel op. Dit
onderwerp loopt niet via de projectleiding maar via producenten BNNVARA/Omroep
Zwart.
P&O
Te bespreken onderwerpen: ondersteuning op het gebied van in-, door- en uitstroom van
de medewerkers van Omroep Zwart alsmede de salarisadministratie en ARBO-dienst en
evt. detachering medewerkers BNNVARA aan Omroep Zwart (en vice versa).
Communicatie
Te bespreken onderwerpen: mogelijkheden van ondersteuning op het gebied van
communicatie (corporate- en programmacommunicatie).
Juridische Zaken
Te bespreken onderwerpen: welke juridische ondersteuning kan BNNVARA leveren aan
Omroep Zwart, zowel op het vlak van de Mediawet/programmatisch als arbeidsrechtelijk.
De juristen van BNNVARA en Omroep Zwart zijn tevens verantwoordelijk voor het
uitwerken van de afspraken zoals gemaakt in de Stuurgroep.
Planning komende 20 weken:
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Onderwerp
Gezamenlijke aftrap: vaststellen intentieverklaring + inen externe communicatie. Bepalen moment van naar
buiten treden. Ter goedkeuring naar RvT BNNVARA1
Per onderwerp formuleren van de te bespreken
deelonderwerpen, plus opstellen planning. Voorstellen
gereed uiterlijk week 13.
Tekenen Intentieverklaring, vaststellen te bespreken
onderwerpen werkgroepen, plus planning
Uitwerken onderwerpen: terugkoppeling stuurgroep
indien besluit nodig
Bespreken voortgang en besluiten op voorstellen
werkgroepen
Uitwerken onderwerpen: terugkoppeling stuurgroep
indien besluit nodig
Bespreken voortgang en besluiten op voorstellen
werkgroepen
Uitwerken onderwerpen: terugkoppeling stuurgroep
indien besluit nodig
Uitwerken versie 1 concept opdrachtovereenkomst/SLA
Bespreken versie 1 concept opdrachtovereenkomst/SLA
Verdere uitwerking n.a.v. bespreking concept
opdrachtovereenkomst/SLA
Bespreken tweede concept opdrachtovereenkomst/SLA
Vervolg
Vaststellen definitieve opdrachtovereenkomst/SLA: ter
goedkeuring naar RvT BNNVARA

Behalve de formele goedkeuring RvT zal tussentijds terugkoppeling plaatsvinden aan de RvT en afhankelijk
van de afspraken bespreking/advies Ondernemingsraad BNNVARA. Dit is vooralsnog niet in deze eerste
planning opgenomen en zal aan de kant van BNNVARA in ieder geval plaats dienen te vinden.

1

2

