Dr. Ir. Van Veenweg 8
4612 PE Bergen op Zoom
KvK 41104079
Btw NL007291425B01
Rabobank NL74 RABO 0118 8548 60

Beste allemaal,
Eerst zal ik mij even voorstellen, ik ben Maarten van den Boom, 37 jaar, vader
van 2 kinderen en woon in Bergen op Zoom. Zo, dat is het persoonlijke stuk.
Maar waarom ik deze brief schrijf? Ik ben voor mijn werk directeur van
Streekomroep ZuidWest. Een geweldige organisatie die inmiddels al 52 jaar(!)
televisie maakt in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht.
Ja, je leest het goed, in 1969 stonden er al camera’s van ons in de straten van
West-Brabant. In de jaren 80 kwamen daar ook de FM frequenties voor de
radio bij.
Leuk om terug te kijken, maar ik kijk vooral graag vooruit. En dat hebben wij
als organisatie de afgelopen jaren altijd gedaan. Als wij ons niet iedere paar
jaar opnieuw zouden uitvinden – lees met onze tijd mee gaan – dan hadden
we nu geen bestaansrecht meer. En dat hebben wij nu zeker, want:
Wij hebben 130 vrijwilligers, 10 betaalde krachten die iets meer dan 7fte vullen. En staan midden in
de samenleving als streekomroep. Een concept dat bij ons echt goed geslaagd is en daar ben ik
ontzettend trots op. Ik snap dat het overal maatwerk is, want zoals wij het hebben gedaan, dat is
geen blauwdruk, dat werkt niet overal. Maar bij de stappen die wij genomen hebben, daar zijn ook
dingen fout gegaan. En daar kunnen we allemaal van leren! Kennis delen, daar geloof ik namelijk in.
Dat laatste is ook de reden van onze huisvesting. Toen wij een aantal jaar geleden toe waren aan een
andere locatie (we groeiden letterlijk uit ons jas) kwam ik er in mijn netwerk achter dat ook de MBO
opleidingen; AV specialist en Podium- & evenementen techniek in onze regio om nieuwe huisvesting
verlegen zaten. Dus zijn we gaan praten en zodoende zitten wij sinds 1,5 jaar in een gezamenlijk
gebouw. Ieder zijn eigen ruimten en eigen verantwoordelijkheden. Daar waar we kennis, ruimten en
faciliteiten kunnen delen, doen we dat!
Studenten bouwen voor onze tv programma’s lichtshows, draaien met onze apparatuur producties
en samen maken we de mooiste dingen.
Zo zoeken wij overal samenwerking en dat wens ik onze gehele sector toe. Zoek de samenwerking en
je komt verder.
Wij doen dit door de mensen en organisaties in ons gebied op te zoeken. De organisaties soms zeer
kritisch te bevragen; d.m.v. onze ombudsman, maar altijd met een luisterend oor, om ook zó elkaar
weer te versterken.
Al onze medewerkers zijn professioneel in wat ze doen, betaald of onbetaald. Samen maken we een
mooier en beter product en voorzien we onze streek van goede informatie.
Ik ben een verbinder, het mooiste en beste uit elkaar halen. Daar wil ik mij als lid van het college van
omroepen ook voor in zetten.

Een beeld van ons al journalistieke organisatie: https://www.youtube.com/watch?v=6y-59HZ2wRI
Een promo van ons als omroep (uit 2017, nieuwe is nog in de maak): https://www.youtube.com/watch?v=nNN0ho4omI4

ZuidWest TV, ZuidWest FM en ZuidWest Update zijn onderdelen van Omroepstichting ZuidWest

