
Profiel en motivatie aanmelden College van Omroepen: 

 

 

Naam: Jan Booij 

Woonplaats: Meppel 

Geb. datum: 4-8-1954 

Opleiding: HBO niveau 

Werkzaam RTV Meppel vanaf: 1989   

Getrouwd, vader van 5 kinderen en opa van 3 kleinkinderen. 

 

 

De motivatie van mij ligt in het feit dat ik ruim 30 jaar bij onze lokale omroep werkzaam ben, 
in diverse functies. Dit deel van omroep zijn mij zeer aan het hart gaat, het midden in de 
lokale samenleving staan, en het voortbestaan daar van. Een kweekvijver te zijn voor jong 
talent. Verjongen van en opleiden tot radio/televisiemakers blijft één van de doelen. Zaken 
waar ik mij al jaren voor in zet, om te behouden voor de toekomst.  

De drijfveer is dat wij, als lokale omroepen/streekomroepen, een taak hebben die dreigt te 
verdwijnen. Het waarborgen hier van is een noodzaak.  

Daar wil ik mij voor blijven inzetten, met alle kennis en energie die ik heb, om te sturen op 
omroepen die toekomstbestendig zijn, welke vorm dat ook gaat worden. De toekomst 
hebben wij niet in de hand. Maar sturing geven en een goede basis leggen daarvoor is iets 
waar ik niet voor weg loop, en tot taak heb gesteld. 

Mijn familie, collega’s en mensen die wij benaderen voor interviews en gesprekken zeggen 
van mij, dat ik leef voor de omroep en een groot hart heb voor de mensen die daar werken, 
en voor de samenleving waar wij in staan.   

Daarnaast ben ik altijd bezig om bij te blijven met alle technologische ontwikkelingen en het 
volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij. En jongeren te motiveren daarin mee te 
gaan. En zichzelf te ontwikkelen en vooral zichzelf te blijven. 

Naast deze zaken heb ik, in de loop van de tijd, nog een aantal functies bekleed in diverse 
besturen en organisaties van andere aard, zoals scholen en vluchtelingenwerk, begeleiden 
invoering van een nieuwe bijstandswet binnen de gemeente etc. 

 


