Tweede tussentijdse evaluatie Rondom de Raad1
Het RTV Stichtse Vecht programma: 'Rondom de Raad' laat het publiek zien wat er gebeurt in de
gemeente politiek en brengt de bewoners op de hoogte van de onderwerpen en politieke spelers van
gemeente Stichtse Vecht. Het hoofddoel is inwoners en de gemeenteraad meer bij elkaar te
betrekken. De opstartfase van Rondom de raad is nu voorbij. Er is gekeken naar wat goed werkt en
waar nog ruimte voor verbetering is. Terugkijkend op de voorgaande periode belichten we het aantal
views en de manier waarop Rondom de raad en de gemeenteraad onder de aandacht wordt gebracht.
Het programma Rondom de raad heeft zich onder andere ontwikkeld op het gebied van
samenwerking, snelheid van het programma, opbouw van het programma, invulling van het
programma en gewenning van raadsleden. Inmiddels staat er een programma dat inhoudelijk een vast
stramien heeft gekregen waar alle partijen evenredig aan bod komen, de mogelijkheid krijgen hun
politieke standpunten kenbaar te maken en waarbij de inwoners inhoudelijk worden geïnformeerd over
de raad van Stichtse Vecht. Op basis van reacties die RTV Stichtse Vecht in algemeenheid ontvangt
van inwoners, fractieleiders en gemeenteraadsleden wordt het programma goed gewaardeerd.
Datgene wat vooraf ‘op papier’ was bedacht blijkt met enkele aanpassingen succesvol.
Het programma verloopt volgens onderstaand stramien:
* Aankondiging / teaser van de live-uitzending
* Halfuur durend voorprogramma live voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering
* Oppakken van de gemeentestream en deze live uitzenden
* Gebruik van twitterfeed #raad0346 live in uitzending
* Opvolging van schorsingen (afhankelijk van nieuwswaarde en beschikbaarheid raadsleden)
* Afsluiting van het naprogramma / kort nagesprek met hoofdrolspelers
In aanvulling hierop heeft RTV Stichtse Vecht is het volgende (kosteloos) getest:
• Herhaling van de gehele live-uitzending op zondagmiddag
Deze blijkt weinig meerwaarde te hebben gezien de nieuwswaardige onderdelen uit de raad
dan al zijn gecommuniceerd via de gemeente en de media.
• Het on demand aanbieden van losse onderdelen afkomstig uit de vergadering op
verschillende platformen. Het online delen van korte fragmenten van de raadsvergadering
(zoals de toespraak aan de burgemeester tijdens de raadsvergadering 10 juli) werkt goed.
Tevens willen we de aankomende periode gaan testen om één of twee hoofdonderwerpen van de
raadsvergadering te laten aankondigen in een kort aansprekend filmpje (promo). Dit kan worden
ingezet op social media en de regionale televisie. Op deze manier gaat een onderwerp 'meer leven’
voor de inwoner en is de betrokkenheid bij een onderwerp groter. RTV Stichtse Vecht geeft aan in de
gehele periode meer tijd kwijt te zijn dan ze vooraf hadden ingeschat. Dit zorgt ervoor dat we extra
zorgvuldig moeten zijn in de verhouding tijd (kosten) en het gewenste effect. Door hierin effectievere
keuzes te maken kunnen we hiermee het programma en de raadscommunicatie raad verder
optimaliseren.
Het programma Rondom de Raad wordt live, lineair en online uitgezonden op RTV Stichtse Vecht, en
via onze live stream op live.rtvsv.nl/tv en via de YouTube live stream van RTV Stichtse Vecht.
Aantal Views
In de onderstaande tabel richten we ons op het aantal views in de periode van 26 april 2018 tot 10 juli
2018. Te zien is dat het aantal kijkers via onze eigen live online omgeving rond de 290 kijkers heeft.
De uitschieter van 1956 views heeft alles te maken met de bijzondere en laatste raadsvergadering van
burgemeester Witteman op 10 juli. Het meenemen van on demand cijfers is geen onderdeel van het
basispakket en zijn dus niet langer in te zien. Het is niet bekend hoeveel mensen via de televisie naar
het programma Rondom de Raad kijken. De reden hiervoor is dat Stichting Kijkonderzoek regionale
TV zenders hier niet in meenemen. De verwachting is dat het bereik van het live programma via TV
(lineair kijkgedrag) het hoogst is. Het lijkt hierom zinvol om af te zien van het uitzenden op veel
verschillende kanalen maar te richten op 2 kanalen; onze eigen live stream en op het TV Kanaal van
RTV.
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Voor deze tweede evaluatie is gebruik gemaakt van de evaluatie die RTV Stichtse Vecht heeft
opgesteld.
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