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Nieuwe redactie Van Huis Uit.
Even ter introductie, ik ben Gerry Oomen en het VHN bestuur heeft mij
gevraagd om de taak van Harry Pater over te nemen, daar heb ik in
toegestemd. Het zal niet meevallen in de voetstappen te treden van iemand die
dat al zo lang en zo consciëntieus heeft gedaan. Dus vanaf deze positie dan
ook een groot "DANK JE WEL HARRY" Zowel voor je lange staat van
dienst, maar ook voor de ordelijke overdracht van alle gegevens.
Harry, het ga je goed !
EVEN VOORSTELLEN:
Gerry Oomen
18.08.1958
Getrouwd met Noud Struijk
Ik heb een eigen bedrijf, ben mantelzorger en in mijn vrije tijd lid van een zorgomroep.Te weten:
ROZO RADIO. www.rozoradio.nl.

Voor de ALV van de Vereniging van Huisomroepen, morgen 10 juni heeft het bestuur
een erg interessante spreker voor het middag programma uitgenodigd.

Jacky de Vries

(hoofdredacteur RTV Noord Holland)

Hij komt toelichten, aan de hand van de filosofie die hij uitgebreid heeft beschreven in
zijn boek "EEN SLOOT VOL KIEZELSTENEN", hoe een lokale omroep (lees ook
huisomroep), zich zou moeten ontwikkelen in onze steeds vernieuwende
maatschappij. Plaatje op plaatje af is niet meer zo van toepassing in een wereld waar
alles on demand is op de laptop, tablet of telefoon.
In een kort telefonisch onderhoud met Jacky legde hij uit, dat samenwerkingen met
andere lokale organisaties de essentie is van de taak die ook een huisomroep heeft.
Vraag je allereerst af, wat wil het publiek voor wie je werkt. En geef ze een stem,
maak programma's van de "bottom up" niet van de "top down"
Heb geen vastomlijnde plannen hoe het zou moeten zijn, maar probeer eens
vernieuwende samenwerkingen zonder vooringenomen of vastomlijnde plannen.
Maar blijf je bewust van je "semi publieke taak".
Kijk tijdens dit vormend proces NIET waarom het NIET zou kunnen werken, maar ga
op zoek naar redenen waarom het juist WEL wat zou toevoegen en waarom het WEL
effectief zou kunnen zijn.
Ik beveel het lezen van "EEN SLOOT VOL KIEZELSTENEN" van harte aan.
Een sloot vol kiezelstenen gaat over lokale en regionale journalistiek, in een nieuwe
tijd en in een samenleving die verandert. Het vertelt hoe de nieuwsredactie van de
regionale omroep in Noord-Holland zich heeft losgerukt uit de vastgelopen structuren
en zijn eigen weg probeert te vinden. Daar waren drastische maatregelen voor nodig.
Verslaggevers die niet meer vanuit een rooster werken, hun items delen met anderen,
de handen ineenslaan met lokale nieuwspartners en op een andere manier verslag
doen van samenleving en politiek. Een proces dat met vallen en opstaan gepaard
ging en gaat.
Het is een persoonlijk verslag geworden, vanuit het gezichtspunt van de auteur die dit
proces aanstuurde. Het vertelt niet alleen hoe de veranderingen tot stand kwamen,
maar vooral waarom. De ideeën worden getoetst door er met verschillende mensen
over te spreken. Met collega’s uit de eigen organisatie, maar ook met anderen die
hun sporen verdienden in de journalistiek en samenleving. Mensen als Fons van

Westerloo, Dennis Nolte en Jean Mentens komen uitgebreid aan het woord.
Een sloot vol kiezelstenen biedt een andere blik op lokale en regionale journalistiek in
een nieuw tijdperk, maar ook op termen als kwaliteit, professionaliteit en organisatie.
Het boek laat je vanuit een andere invalshoek kijken naar de samenleving en de
positie van de journalist.
Trailer van het boek te bekijken
op: https://www.youtube.com/watch?v=W7ZmR89B7DA

