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Betreft motivatiebrief
t.b.v. verkiezing voor College van Omroepen

Geachte lezer,
In september 2014 heb ik samen met twee andere bestuursleden de Lokale Omroep voor de
Gemeente Heumen (Gelderland) en voor de Gemeente Mook en Middelaar (Limburg) opgericht,
onder de naam GL8. Vanaf dat moment ben ik voorzitter geworden en dat ben ik nog steeds. Onlangs
hebben de beide gemeenteraden geadviseerd om ons opnieuw een zendmachtiging voor 5 jaar te
geven. En die hebben we gekregen.
GL8 is een kleine omroep die werkt met de enthousiaste inzet van ruim 40 vrijwilligers en is ook
actief in diverse nieuwe media.
Ik kom uit het Hoger Beroeps Onderwijs (HU), waar ik behalve docent bedrijfskundige vakken ook ,
projectleider ben geweest voor onderwijsvernieuwing binnen de Faculteit Maatschappij en Recht.
In mijn regio zijn we volop bezig met samenwerking, vernieuwing en professionalisering , ook met
Omroep Gelderland, zonder daarbij onze eigen identiteit te moeten opgeven. Deze opvatting wordt
gedeeld door andere lokale omroepen met wie wij programmatisch, technisch en commercieel in
gesprek zijn.
Mijn bestuurlijke, politieke en organisatorische ervaringen zou ik graag met andere omroepen in de
sector willen delen. De praktijk is voor mij een belangrijke inspiratiebron geweest en is dat nog. Ik
ben 18 jaar fractievoorzitter geweest in de gemeenteraad van Heumen. Op dit moment ben ik ook
verbonden aan de SESAM akademie, een landelijke kring van organisatieadviseurs die advies op maat
geeft aan vrijwilligersorganisaties, die daarom vragen.
Omdat ik met pensioen ben, heb ik ruim de tijd om mij in te zetten voor inhoudelijke en
organisatorische toekomst van de lokale omroepen. De sector kan en moet een belangrijke rol
spelen als waakhond van de lokale politiek, maar ook als spreekbuis van de vele
vrijwilligersorganisaties in de regio. Daar zit ook het bestaansrecht van de lokale omroepen.
Daarvoor wil ik me inzetten als lid van het College van Omroepen.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand van Wijk,
ferdinand.vanwijk849@gmail.com

