Ed Verhage
Wie ik ben, wat mij drijft en waar ik me voor wil inzetten…
Mijn naam is Ed Verhage, ik ben 49 jaar jong (waarvan ik al bijna 35
jaar actief ben binnen de lokale omroep) en ik woon in Barendrecht.
Als voorzitter van de toonaangevende lokale omroep Exxact Barendrecht zet ik mij in om de
meerwaarde van echte lokale radio te vergroten. Dat betekent in mijn ogen: lokale journalistiek én
een platform voor verhalen over en vanuit de gemeente, toegankelijk, dichtbij. Crossmediaal, omdat
een lokale omroep niet meer uitsluitend content voor radio en/of televisie hoeft te maken, én zo
professioneel mogelijk. We hebben immers een maatschappelijke taak en daar geven we serieus
invulling aan. Het imago van radiomakers die uitsluitend bij de lokale omroep zijn om hun hobby uit
te oefenen hebben we bij mijn omroep inmiddels dan ook ver achter ons gelaten en dat kan ik
iedereen aanbevelen.
Hoewel mijn werk binnen de omroep met zo’n veertig vrijwilligers soms voelt als regulier ‘werk’ ben
ik in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig interim-directeur en bestuursadviseur in het primair
onderwijs. Het onderwijs (en de cultuur van onderwijsorganisaties) heeft veel raakvlakken met wat ik
bij de lokale omroep ervaar: altijd dynamiek, een eigenwijze sector, creatieve geesten…
Ik ben gedreven en heb ervaring bij diverse lokale en commerciële omroepen. Het is van belang dat
de lokale omroepen zich verenigd en goed vertegenwoordigd mogen weten. Dat is de reden dat ik
mij kandidaat stel als lid van het College van Omroepen. Als ik verkozen word zal ik kritisch zijn op de
gevolgen van regelgeving en financiële stromen, specifiek voor de kleinere omroepen. Die kunnen
vaak nog onvoldoende profiteren van mooie initiatieven, waardoor de grotere omroepen (die
medewerkers in loondienst hebben) juist sterker worden en de omroepen met minder omzet (en/of
die geen medewerkers in loondienst kunnen of willen nemen) steeds moeilijker aan de eisen kunnen
voldoen waar we ons met elkaar juist hard voor maken. Ook sta ik voor een eerlijk speelveld met
betrekking tot de allotments om in DAB+ uit te kunnen zenden en doorgifte via meerdere
televisieproviders.

Curriculum Vitae
Radio-ervaring:

programmamaker en programmaleider Lokale omroep Alblasserdam, vormgever
en adviseur Lokale omroep Origineel FM (Strijen, Hoeksche Waard),
programmamaker Baja Radio (commercieel), programmamaker KC Radio
(commercieel), programmaleider RTV Hoeksche Waard, programmamaker /
station manager / voorzitter Lokale omroep Barendrecht (Barendrecht FM,
tegenwoordig Exxact Barendrecht).

Bestuursevaring: Bestuursadviseur SQOPE Onderwijs, bestuurder Stichting Kruispunt Live
Barendrecht
(theater-bibliotheek-omroep-horeca-dagblad),
bestuurder
(voorzitter) SLOB Exxact Barendrecht.
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/edverhage

