
Geachte leden van de Raad van Bestuur en van het College van 
Omroepen,

Een aantal jaren geleden raakte ik als directeur bij Fontys hogescholen 
betrokken bij Omroep Tilburg (OT). Eerst als bestuurslid en sinds 2019 als 
bestuursvoorzitter van de omroep. 

Onder mijn bestuurlijke leiding en in samenwerking met onze 
hoofdredacteur heeft OT een professionaliseringsslag doorgemaakt. 
Daarnaast heeft OT de samenwerking gezocht met een aantal 
toonaangevende partijen in de stad en de regio. April 2019 stelde het PBO 
de beleidsuitgangspunten vast tot en met 2024. 

Op enige afstand maar met een grote betrokkenheid zet ik mij bestuurlijk 
in voor onze lokale publieke media instelling. De kracht van samen media 
maken die een verbindende factor kan zijn in een ‘community’ als Tilburg 
geeft mij de motivatie om mij voor OT in te zetten. De sociaal 
maatschappelijke en journalistieke betekenis van de omroep zal de 
komende jaren verder worden uitgebouwd. Huidige banden met andere 
lokale omroepen en Omroep Brabant zullen versterkt worden.

Vanuit deze bestuurlijke rol is mijn belangstelling voor het fenomeen 
‘lokale publieke media instelling’ verder gegroeid. Als bestuurder van OT 
zie ik (en de rest van het bestuur) het als onze taak om de ‘grotere 
onderwerpen van deze tijd’ te plaatsen in een lokale context met als doel 
om de directe leefomgeving herkenbaar en meer begrijpbaar te maken. 
Onze slogan is dan ook ‘Lokale Content Van Wereldbelang’. 

Ik zet mijn kennis en ervaring opgedaan binnen Omroep Tilburg (en 
daarbuiten) graag in voor een veel breder platform van lokale omroepen. 
De sector mag en moet aan zelfvertrouwen winnen maar kan dat alleen 
als zij een breed gedragen visie ten aanzien van de betekenis van de 
lokale publieke media instellingen met elkaar deelt. De branche zal zich 
moeten inzetten voor een sterkere inhoudelijke, journalistieke en 
financiële basis. Het onlangs verschenen adviesrapport van de Raad voor 
het Openbaar Bestuur  en de Raad van Cultuur (‘Lokale Media: niet te 
missen’) alsook het adviesrapport van het VNG Expertiseteam Vitalisering 
Lokale Journalistiek bieden in eerste instantie een aantal handvatten 
waarop het beleid van/voor de lokale omroepen verder vormgegeven kan 
worden. De rol die de NLPO in deze ontwikkelingen speelt is cruciaal en 
evident.



Gaarne bereid om mijn aanmelding voor het College van Omroepen 
verder toe te lichten,

Inmiddels verblijf ik,

met hartelijke groet,

Pieter Bon

Tilburg, 26 januari 2021


