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Uithuizen, 2 november 2017
Aan de raad,

KORTE INHOUD

Stichting Samen in Beeld heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de jaren 2018, 2019 en 2020
voor de continuering van het mediaproject Samen in Beeld.
Voorstel

Uw raad wordt gevraagd om een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit de Algemene
Reserve voor de subsidie van Stichting Samen in Beeld voor de jaren 2018, 2019 en 2020 (€ 10.000,per jaar).
Inleiding

Het mediaproject Samen in Beeld maakt films met, over en voor ouderen. Over onderwerpen die
aansluiten bij de belevingswereld van ouderen. Zo geven ze ouderen een stem, maken ze ouderen
zichtbaar en willen ze gevoelens van eenzaamheid onder ouderen verminderen. De ouderen van hun
doelgroep hebben te kampen met toenemende lichamelijke beperkingen, waardoor ze minder
mobiel worden. Ze zijn minder maatschappelijk actief in verenigingen en clubs, hebben minder
sociale contacten. Gevoelens van eenzaamheid onder ouderen is vanuit de toenemende vergrijzing
inmiddels een erkend en groeiend probleem.
Geschiedenis Samen in Beeld
In 2012 start documentairemaakster Ina Spijk in de verzorgingshuizen Hunsingoheerd en de Mieden
met Samen in Beeld TV. Van de bewoners had ze gehoord dat ze elkaar niet of nauwelijks kennen en
weinig aanspraak hebben met elkaar. Om dat te veranderen richt ze een filmgroep op, bestaande uit
vrijwilligers, die elke week een televisieprogramma maken en uitzenden via het interne kanaal in de
twee tehuizen. ’t Gerack laat in 2013 een onderzoek uitvoeren om het effect van het mediaproject te
meten. Daaruit blijkt dat het een verbindende werking heeft. De bewoners zijn zeer positief over het
project. Bijkomend effect is ook dat ouderen en jongeren met elkaar in contact komen en elkaars
werelden leren kennen.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Eemsmond ook besloten om Samen in Beeld voor de jaren 2012,
2013 en 2014 een jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- beschikbaar te stellen. Vervolgens heeft de
stichting in 2015 voor de jaren 2015, 2016 en 2017 opnieuw subsidie aangevraagd. De stichting wilde
het project vernieuwen en uitbreiden. In deze periode heeft Stichting Samen in Beeld gebouwd aan
een stevige, goed functionerende mediaorganisatie met een grote groep geschoolde vrijwilligers en
een groot netwerk diep in de samenleving in de noordelijke regio.
In 2015 en 2016 heeft Samen in Beeld een programma uitgezonden op Podium TV. Daardoor was
Samen in Beeld ook te zien in de gehele provincie Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van
Overijssel. De samenwerking met Podium TV is per september 2016 gestopt, omdat SIB TV ineens
behoorlijke bedragen voor de uitzendingen moest betalen. Dit was voor Samen in Beeld financieel
niet haalbaar. Vanaf september 2016 worden de programma’s van Samen in Beeld uitgezonden op
de lokale omroep van Groningen OOGTV en Streekomroep GR1.
Vooruitblik
Programma’s
Voor 2017 staat nog een heel nieuw format op stapel met de titel Het verleden komt tot Leven. In dit
format staat het beleven van een stukje geschiedenis verteld door ouderen en herleefd of re-enacted
door jongeren centraal. Het doel van dit programma is het bewaren van cultureel erfgoed, de
verhalen van vroeger. Daarnaast is er ook een educatief aspect. De jongere stapt in het leven van een
oudere die vertelt over een belangrijke gebeurtenis in zijn of haar leven. Middelbare scholieren
verbeelden dit verhaal vervolgens met hun dramaklas. Er worden mini-speelfilms gemaakt die
worden uitgezonden. Daarnaast zijn deze opnamen bijzonder geschikt om voor gerichte groepen
mensen te vertonen.
Daarnaast staat het programmaonderdeel Vloggen met Ouderen op het programma. Ouderen gaan
dan met hun kleinkind een vlog maken over een aansprekende activiteit.
Publieksbereik
Vanaf 2017 gaat Samen in Beeld de samenwerking aan met het grotere project 5G, virtuele zorg op
afstand. In dit kader wordt door de Hanzehogeschool speciaal voor Samen in Beeld een app
ontwikkeld waarmee hun programma’s ook via de tablets, die vanuit het project aan de ouderen
verstrekt zijn, kunnen worden gekeken. Hiermee verwachten zij het publieksbereik aanzienlijk te
vergroten. Door in te zetten op vrijwilligers die met name gekwalificeerd zijn op het gebied van PR en
redactieondersteuning verwachten ze ook meer activiteiten ten aanzien van hun naamsbekendheid
en zichtbaarheid te kunnen ontplooien.
Projectorganisatie
De groei in programma’s en uitzendtijd vraagt meer vrijwilligers en om een meer gestructureerde
aansturing van de organisatie. Gerichte werving van vrijwilligers met passende kwaliteiten is een
punt van aandacht, waarbij hun doelstelling om een maatschappelijk betrokken project te zijn en
blijven overeind blijft staan.
De subsidieaanvraag van Stichting Samen in Beeld
De subsidie van Stichting Samen in Beeld loopt dit jaar af. De stichting vraagt voor de jaren 2018,
2019 en 2020 een subsidie aan van € 50.000,- (totaal voor drie jaren). Voor 2018 wordt er een bedrag
van €25.000,- gevraagd, voor 2019 € 15.000,- en voor 2020 €10.000,Samen in Beeld heeft vanaf 2012 jaarlijks een subsidie ontvangen van € 10.000,- per jaar. Doordat ze
meer dan vier jaren achtereen subsidie hebben ontvangen, kan de subsidie structureel worden
beschouwd. In het kader van de herindeling is het goed te weten dat bestaande subsidierelaties niet

van rechtswege eindigen op 1 januari 2019. Ook is er op dit moment nog geen bestuurlijke of
beleidsmatige aanleiding om subsidies ambtshalve te beëindigen. Bestaande subsidies kunnen nog
tot twee jaar na de datum van de herindeling doorlopen (tot 1 januari 2021). Daarna moet er nieuw
subsidiebeleid voor de gemeente Het Hogeland zijn vastgesteld. Het voorstel is om Stichting Samen
in Beeld de komende jaren (uiterlijk tot 1 januari 2021) een subsidie van € 10.000,- te blijven
verlenen, totdat er nieuw subsidiebeleid en uitvoeringsregels zijn vastgesteld door gemeente Het
Hogeland.
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