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Het was de droom van Tim: 
een eigen radiostation. Een idee dat door 
ORO serieus werd genomen. En terecht! Een jaar 
na de officiële start van RadiORO zijn er zo’n 35 cliënten 
actief als medewerker van ons eigen radiostation. 
RadiORO maakt deel uit van een steeds breder aanbod 
aan dagbesteding op het gebied van multimedia. 
De OROskoop sloot aan bij een digitaal 

redactieoverleg.

‘OP WEG NAAR ONS EIGEN MEDIALAB’
RADIORO BESTAAT ÉÉN JAAR
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DJ Rolly P

  Een prettige         
              dag
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bezig en konden ze niet reageren. Haal je 

eigen plezier uit je programma. De luisteraars, 

die komen wel.

ONTDEKKINGSTOCHT
Met de 35 radiomakers, de beroepskrachten, 

vrijwilligers en ook nog eens de 15 tot 20 

cliënten die deel uitmaken van de Multimedia- 

groep, is er ondertussen een flinke groep bezig 

met alles wat met media te maken heeft.  

Tijs Scheerder noemt zich het ‘oliemannetje’  

van de radio. “Het mooie is dat we er voor alle 

cliënten zijn. Laatst vroeg iemand me wat je 

ervoor moet kunnen om mee te doen aan 

RadiORO. Ik snap die vraag wel, maar die is 

niet relevant. Ben je gemotiveerd, wil je 

samen lol hebben met radio en muziek? Wil je 

er gewoon ‘bij zijn’, het kan allemaal. Bij ons 

gaat het om lol hebben en om samen een 

ontdekkingsreis door radioland te maken.”

Irem: Ik vind dat het steeds beter gaat met 

onze programma’s. We zijn echt een team 

aan het worden.

Tijs: Wat vonden jullie van de Jubelweek, 

bij ons eenjarig bestaan?

Jelmer: Het was echt feest! Kunnen we daar 

geen traditie van maken?

Wilbert: Ik hou van tradities. Lijkt me leuk.

Pieter: Ieder idee is welkom.

Marco: Ik wil wel een dagje met z’n allen naar  

de Efteling. Kunnen we Pardoes interviewen.

Tijs: Even serieus. Ik wil graag Rossy in het 

zonnetje zetten. Hij heeft een heleboel werk  

van mij overgenomen in de programmering. 

Super dat hij dat in zo korte tijd heeft opgepikt.

Rossy: Ik ben handig met techniek. En dit is 

nuttig werk. Dat vind ik leuk.

UITDAGING
Tijs, Pieter, Ilse en Heidi zijn de beroepskrach-

ten die zich bezighouden met alles rondom de 

media. “We zijn bijvoorbeeld bezig om ook de 

wereld van de social media te verkennen”, zegt 

Pieter. “De cliënten leren van ons en wij leren 

van hen. Het is een mooie ontdekkingstocht.” 

Tijs: “Het is de kunst om te kijken wat je 

iedereen kunt leren. Daar ligt de uitdaging. 

Hoe kunnen we jouw talent benutten, welke 

inbreng heb jij nodig om je gelukkig te maken. 

We zijn nu een jaar bezig en ik denk dat we al 

heel veel bereikt hebben. Onze droom? Haha, 

dromen hebben we een heleboel. Ons eigen 

Mediapark, ja. Of een Medialab waarin we bij 

elkaar onder één dak zitten en elkaar verster-

ken en inspireren. Wie weet, maar we moeten 

ook weer niet te hard gaan. Over tien jaar 

Ze zijn er niet allemaal bij deze vergadering, 

maar dat hoeft ook niet. In Someren zitten 

radiomakers voor de camera van de videocall,  

in Deurne en in Laarbeek ook. Het zijn ook 

precies de drie plaatsen waar RadiORO een 

eigen studio heeft en vanwaar er dagelijks 

programma’s via internet worden uitgezonden. 

In Someren gebeurt nog veel meer op het 

gebied van media. Zo is het de vaste stand-

plaats van het inmiddels vermaarde vlogteam 

dat allerlei filmpjes maakt. De vergadering 

wordt voorgezeten door Pieter.

Pieter: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Even 

allemaal de kans om wat te zeggen. Hoe is 

het bij jullie? 

Stefan: Op Het Rijtven is binnenkort de Open 

Dag. Kunnen we dan live radio maken?

Pieter: Wie wil kan het even laten weten aan 

Stefan. Het lijkt me leuk.

Stefan: Het zou ook fijn zijn als we een kaart 

zouden kunnen laten ontwerpen met de 

programmering erop. Zodat iedereen weet 

wanneer we uitzenden.

Ilse: Dat kunnen we bij de multimediagroep 

wel maken. En dan bij het Grafisch Centrum 

laten drukken.

Stijn: Ik zou graag een jingle voor mijn 

rockshow laten maken, zodat er meer 

bekendheid komt.

Jeroen: Ik wil ook graag een jingle voor mijn 

sportprogramma.

Tijs: Goed plan. Misschien zijn er meer Radio-

rakkers die reclame willen maken voor hun 

programma. Laat maar weten.

Irem: Ik had laatst een winactie tijdens mijn 

programma, maar er reageerde niemand.

Pieter: Misschien waren mensen met iets 

willen we er ook nog zijn. Daar ligt onze focus 

op. Niet op morgen.”

Jhon: Kunnen we ook keycords van RadiORO 

laten maken?

Pieter: Laten we de ideeën maar eens  

verzamelen. Er kan van alles. Keycords, 

mokken, noem maar op. Zullen we daar de 

volgende keer op terugkomen?

Stefan: Ik wil graag wat meer input voor de 

Facebook-pagina. Geef me door als je 

bijvoorbeeld een winactie hebt of als er iets 

anders is. Ik zie dat het aantal likes afneemt 

dus we moeten er wel mee aan de slag.

Jelmer: Is er op vrijdag nog ruimte voor een 

show? Want we willen graag iets verzetten.

Mart: Als het Liender opent, kunnen we dan  

live radio doen?

Tijs: Dat gaat jammer genoeg nog niet.  

Maar opnames maken en later uitzenden,  

dat kan wel.

Pieter: Hebben we weer een activiteit rond 

de zomerstop?

Wilbert: Jullie worden weer uitgenodigd.  

Ik zorg voor de bitterballen.

Peter: Dan kom ik ook! Gezellig.

WIL JE ALLES WETEN OVER RADIORO? 
Kijk dan op www.radioro.nl
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