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SAMENVATTING 

In dit onderzoek naar de de lokale onderzoeksjournalistiek in de praktijk, de staat van de 
lokale onderzoeksjournalistiek en de succesfactoren hiervan is gebruikgemaakt van de 
journalistieke ‘Onderzoek naar praktijk’ als onderzoeksmethode. 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is het antwoord op de hoofdvraag Wat is de 
staat van de onderzoeksjournalistiek bij lokale (internet)kranten en wat zijn de 
succesfactoren voor het uitvoeren van lokale onderzoeksjournalistiek? Hierbij is gebruik 
gemaakt van literatuuronderzoek, een kwantitatieve inhoudsanalyse door middel van een 
enquête en drie interviews met lokale media.  

Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: De lokale 
onderzoeksjournalistiek bevind zich in een startende fase, maar bij verdere ontwikkeling 
lopen de meeste redacties tegen blokkades aan. Er bestaan een aantal belangrijke 
succesfactoren die de lokale onderzoeksjournalistiek vooruit kunnen helpen, maar een 
grotere landelijke aanpak is noodzakelijk. 

Uit de inhoudsanalyse over de staat van de lokale onderzoeksjournalistiek blijkt dat veel 
lokale redacties de basis voor onderzoeksjournalistiek gelegd hebben. Ze hebben 
bijvoorbeeld in veel gevallen onderwerpen van maatschappelijk belang die zij voor 
langere termijn bijhouden en waar zij dus vaker dan eenmalig over schrijven. Vaak lopen 
de redacties in een volgende stap tegen te grote blokkades aan, bijvoorbeeld het 
ontbreken van financiële middelen om het verder uit te breiden. 

Er zijn een heel aantal succesfactoren die sommige blokkades kunnen opheffen. Zo kan 
het schrijven van een plan een belangrijke steun in de rug zijn. Daarnaast kunnen de 
redacties inzetten op het “kwaliteit boven kwantiteit” principe: minder artikelen schrijven 
kan zorgen voor meer tijd voor grotere artikelen. Uiteraard moet je dit ook wel financieel 
kunnen bolwerken: daarvoor kunnen landelijke en regionale fondsen worden 
aangeschreven, maar ook steun van de geïnteresseerde lezers worden gevraagd. 

Sleutelwoorden: onderzoeksjournalistiek, lokale journalistiek, lokale media, onderzoek. 

Christelijke Hogeschool Ede / Ede Christian University of  
Applied Sciences, 2021 3



INLEIDING 

Aanleiding 
In november van 2020 gaf het VNG Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek een 
kraakhelder adviesrapport uit: Wachten kan niet meer. Lokale media hebben het 
financieel moeilijk en kunnen geen onafhankelijke journalistiek meer uitvoeren. Het 
expertiseteam stelt dat het werk van de journalistiek in lokaal verband professioneel 
gebeurt: “het werk omvat signaleren, verzamelen, rapporteren, controleren, onderzoeken 
en analyseren van nieuws" (Expertiseteam Lokale Journalistiek, 2020). Hierbij komt meer 
kijken dan alleen informeren en registreren: er moet ook ruimte zijn voor duiding, 
onderzoek en commentaar.  

Juist daar loopt het wel eens spaak, volgens het onderzoek van het Expertiseteam. Bij 
lokale nieuwsorganisaties werken vrijwel geen journalisten meer in vast dienstverband, 
waardoor op grote schaal kennis over onderwerpen verloren gaat. Voor de freelancers 
die worden aangenomen kan weinig vastigheid worden geboden, zo merken ze bij 
bijvoorbeeld de lokale omroepen (Van Arkel, Steenbakkers & Rogmans, 2021). Freelancers 
en zzp’ers hebben - uitzonderingen daar gelaten - weinig achtergrondkennis en missen 
‘lokaal geheugen’ (Beunders, Van der Horst & De Kleuver, 2015). Daarnaast hebben de 
vele bezuinigingen ervoor gezorgd dat de kwantiteit en kwaliteit van de lokale journalistiek 
afneemt. Door de lage lonen die aan zzp’ers worden toegekend, hebben zij weinig kans 
om zich in een onderwerp vast te bijten. In kleine gemeenten is dit probleem nog groter 
dan in grotere gemeenten (Landman & Kik, 2014).  

Aan de andere kant staat een positieve trend: steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in 
lokaal nieuws. In een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (2018) 
rond de gemeenteraadsverkiezingen wordt het volgende geconstateerd: “Het publiek van 
lokale (en regionale) media behoort tot de meest geïnteresseerde nieuwsconsumenten 
(…) Burgers die daarbij ook lokaal nieuws consumeren, zijn ook meer geïnteresseerd in de 
lokale politiek”. Ook in het consumeren van lokaal nieuws is er een verschuiving zichtbaar: 
van papier naar online en van betaald naar gratis nieuws. Vooral die laatste verschuiving 
zorgt voor vermindering van financiële steun voor lokale redacties. 

Deze twee trends lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan: de vraag neemt toe, terwijl het 
aanbod lijkt te stagneren. Maar wat is het aanbod nu eigenlijk precies? En hoe kunnen we 
het aanbod en de vraag weer wat dichter bij elkaar krijgen? Dat is wat onderzocht wordt 
in dit onderzoek. 

Hoofd- en deelvragen 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  
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Wat is de staat van de onderzoeksjournalistiek bij lokale (internet)kranten en wat zijn de 
succesfactoren voor het uitvoeren van lokale onderzoeksjournalistiek? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb je een aantal antwoorden op 
andere vragen nodig. In eerste instantie is het belangrijk om te weten te komen welke 
belangrijke ontwikkelingen de laatste twintig jaar in de lokale journalistiek hebben 
plaatsgevonden. Daarom de vraag: 
Wat zijn de grote ontwikkelingen binnen de lokale journalistiek van de laatste twintig jaar? 

Vervolgens is de vraag: wat moeten we weten over de lokale onderzoeksjournalistiek om 
er achter te komen wat er werkt? Eigenlijk is daarbij de onderliggende vraag: hoe staat het 
eigenlijk met de onderzoeksjournalistiek? Daarom een simpele deelvraag, die beantwoord 
moet worden met kwantitatief onderzoek: 
Wat is de staat van onderzoeksjournalistiek in lokaal verband? 

Tot slot komt uiteraard het tweede deel van de hoofdvraag, waarbij het belangrijk is om te 
weten wat succesvolle redacties zien als hun eigen succesfactoren en wat zij andere 
redacties meegeven. Daarom de vraag: 
Welke oplossingen hebben de succesvolle redacties bedacht om onderzoeksjournalistiek te 
kunnen uitvoeren? 

Begrippenkader 
Hieronder vindt u een aantal begrippen uit dit onderzoek waarbij van belang is dat zij 
verder worden geduid. De eerste maal dat u het begrip in de komende hoofdstukken 
tegenkomt, is deze cursief gemaakt. 

Cherry picking: Van alles dat voorhanden is alleen datgene kiezen dat je goed uitkomt 
(Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 177). 

Clickbait: De manier om met sappige koppen of ankeilers de lezer te verleiden te klikken 
op bepaalde content, die vervolgens niet noodzakelijk hoogwaardige journalistiek betreft 
(Coebergh, 2015, p. 258). 

Freelancers: Zelfstandige journalisten die niet in vaste dienst zijn van een medium, maar 
zich in laten huren door media om opdrachten uit te voeren. ZZP’ers is een synoniem die 
in dit onderzoek voorkomt. 

Hyperlocals: Hyperlokale journalistiek is het type journalistiek dat zich op een kleiner 
niveau afspeelt dan de lokale en regionale (kranten)journalistiek. De grootte van het 
gebied waarin een hyperlocal actief is, blijkt over het algemeen geen zinvol criterium om 
te bepalen wat wel en geen hyperlocal is (Harte et al., 2019). De onderwerpen die door 
hyperlocals worden behandeld, zijn van belang voor de inwoners van een bepaald 
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gebied. Het gaat in veel gevallen om redacties waar één of een aantal vrijwilligers aan 
meewerken, maar er zijn ook redacties waarbij journalisten wel betaald krijgen. 

Onderzoeksjournalistiek: Een term die op veel verschillende manieren kan worden 
geduid en waarvan de duiding ook sterk verschilt per medium en per redactie. In dit 
onderzoek verstaan we het volgende onder onderzoeksjournalistiek: “Duidende en 
kritische journalistiek waarbij over een langere periode naar hetzelfde onderwerp wordt 
gekeken. Dit is een tijdsintensieve bezigheid en kan alleen verricht worden door kundige 
journalisten. Het is daardoor een relatief dure vorm van journalistiek.” (Beunders, Van der 
Horst & De Kleuver, 2015). 

Platforms: In dit onderzoek wordt de term platforms geduid als journalistieke 
organisaties en redacties die niet via een papieren exemplaar als een krant of tijdschrift 
tot het publiek komen. Dit doen zij wel via andere wegen, zoals een website of forum. 

Journalistiek product 
Het journalistieke product van dit ‘onderzoek naar praktijk’ is een artikel van tussen de 
800 en 1000 woorden over mijn bevindingen in het onderzoek. Daarin zal ik alle relevante 
resultaten uit mijn onderzoek meenemen. Het artikel wordt geschreven in opdracht van 
de redactie van Villamedia, die ook het aantal woorden heeft meegegeven. De redactie 
van Villamedia geeft ook de nodige ondersteuning in het proces van het onderzoek. 
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METHODOLOGIE 

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de methoden die beschreven worden in de 
journalism studies. Dit fenomeen wordt beschreven als “de wetenschappelijke studie van 
journalistiek als maatschappelijk verschijnsel” (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 12). In 
dit onderzoek worden er twee wetenschappelijke kernactiviteiten uitgevoerd: bevragen en 
doorlichten. Daarvoor zijn drie methoden voor journalism studies toegepast: kwantitatief 
bevragen door middel van een survey, kwantitatief doorlichten door middel van een 
inhoudsanalyse en kwalitatief bevragen door middel van een focusgroep (Koetsenruijter 
& Van Hout, 2018, p. 15). Laatstgenoemde focusgroep bestaat in dit onderzoek uit een 
drietal redacties. Hieronder zijn alle gebruikte onderzoeksmethoden verder uitgewerkt. 

Literatuurstudie en kwalitatieve inhoudsanalyse 
De eerste deelvraag is een kwalitatieve onderzoeksvraag en ontworpen om een complex 
fenomeen en proces te verkennen (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 17). Je kunt in 
deze onderzoeksvraag werkelijk van ieder onderwerp wel iets vinden: Iedereen vindt 
andere ontwikkelingen “de belangrijke ontwikkelingen” in de lokale journalistiek.  

In dit onderzoek is gekozen voor een toespitsing op een viertal zaken: inhoud, publiek, 
geografische spreiding en financiën. Deze vier onderwerpen zijn voortgekomen uit het 
vooronderzoek dat ten tijde van het opstellen van het afstudeervoorstel en -plan heeft 
plaatsgevonden. Daarin zijn een aantal casussen in de recente veranderingen van het 
medialandschap onderzocht en is gekeken wat hiervan de effecten zijn. Deze vier 
onderwerpen zijn gedurende het onderzoek verder verdiept en geworden tot de 
paragrafen die in hoofdstuk 1 van het onderzoek terug te vinden zijn. 

Als basis voor de deskresearch die losgelaten is op deze deelvraag, is gebruik gemaakt 
van het onderzoek van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (2018). Hierin 
werden de vier toegespitste onderwerpen uit dit onderzoek toegelicht en een aantal 
problemen gesteld. Vervolgens is gekozen voor een aantal gedegen uitgevoerde 
onderzoeken van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek als basis van het 
inhoudelijke onderzoek. Om enig spoor van cherry picking te voorkomen, is ook gebruik 
gemaakt van een aantal onderzoeken die niet in opdracht van het Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek zijn uitgevoerd. Veel van deze onderzoeken stammen uit de periode 
tussen 2013 en 2020, een periode waarin er veel veranderd is en waarbij alle genoemde 
onderwerpen een ontwikkeling hebben doorgemaakt.  

Bij het uitwerken van de literatuurstudie heb ik onderdelen uit de kwalitatieve 
inhoudsanalyse gebruikt. Dit houdt in dat op een gestructureerde manier gekeken is naar 
de inhoud van de teksten (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 137). Hierbij is getracht te 
werken met de indeling van Kuckartz (2013), waarbij in de eerste plaats thema’s 
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aangewezen worden in de verzameling van teksten. Vervolgens wordt hieraan een 
oordeel gekoppeld en tot slot een vergelijking gemaakt met andere onderdelen of 
onderwerpen, door met gelijksoortige zaken te koppelen aan een bepaalde ontwikkeling. 

Bij het schrijven van het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is het van belang om een 
ordeningsprincipe te vinden (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 179). Ik heb gekozen 
voor een thematische ordening, waarbij de toegespitste onderwerpen de basis zijn van 
de verdeling. Hierin konden de vier belangrijke zaken - inhoud, publiek, geografische 
spreiding en financiën - makkelijker geborgd worden. 

Enquête en kwantitatieve inhoudsanalyse 
De tweede deelvraag vraagt naar de staat van de onderzoeksjournalistiek. Hiermee wordt 
impliciet gevraagd hoeveel er op dit moment aan onderzoeksjournalistiek wordt gedaan, 
waar dit gebeurt en wat er dan precies gebeurt. Deze vragen hebben als doel het 
vergelijken van relaties tussen meerdere variabelen, namelijk die van verschillende 
manieren waarin onderzoeksjournalistiek wordt uitgevoerd (Koetsenruijter & Van Hout, 
2018, p. 17). Daarom is bij het onderzoeken van de staat van de lokale 
onderzoeksjournalistiek, kwantitatief onderzoek van belang. 

Voor dit onderzoek is de keuze gemaakt om informatie te verzamelen door middel van 
een enquête. Hier zijn een aantal redenen voor: Een enquête is een snelle manier om van 
een grote groep redacties informatie te verzamelen (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 
15), je hebt bij een enquête de volledige vrijheid om de vragen te stellen die belangrijk zijn 
voor de conclusies die je wilt trekken en een enquête is makkelijk te verspreiden, het is 
makkelijk voor redacties om in te vullen en om eventueel een reactie te geven. 

De enquête meet meningen en gedragingen van de redacties. Daar zijn de vragen dan 
ook op ingesteld. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat het gaat om de inzichten 
van de redacties en de redactieleden. Bij een vraag als “hoeveel tijd besteed je aan 
onderzoeksjournalistiek”  is de vraag dus eigenlijk “hoe lang denk je dat je gemiddeld bezig 
bent met onderzoeksjournalistiek” (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 50). Omdat er in 
dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van de wetenschappelijke kernactiviteit 
observatie, is het niet mogelijk de antwoorden op de meeste enquêtevragen exact te 
controleren. 

Aanpak 
Allereerst is voor dit onderzoek een lijst van alle lokale kranten en journalistieke 
hyperlocals nodig. Er is navraag gedaan bij de de Nederlandse Vereniging voor 
Journalisten, Villamedia en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek nagevraagd of een 
actuele lijst van lokale redacties bestaat. Deze bleek nog niet te bestaan. Daarom is er 
voor dit onderzoek een nieuwe lijst opgesteld. 
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In de voor dit onderzoek samengestelde lijst zijn niet meegenomen: 
• De lokale omroepen, zowel op radio en tv. In dit onderzoek is bewust gekozen voor 

schrijvende journalistiek, om de afbakening duidelijk te maken. Sommige lokale 
omroepen hebben ook een online platform, waarop aan onderzoeksjournalistiek wordt 
gedaan. Ook deze platforms zijn niet in dit onderzoek meegenomen. 

• De gespecialiseerde hyperlocals, zoals de 112-sites. Deze platformen doen bij voorbaat 
niet aan onderzoeksjournalistiek, dus deze redacties toevoegen zou het onderzoek 
scheeftrekken.  

• Initiatieven als indebuurt.nl en nieuws.nl. In dit onderzoek is specifiek gekozen voor 
titels die lokaal zijn of voortkomen uit een lokale krant. Zo hebben we de platforms die 
onder een grotere firma hangen (en dus meerdere edities hebben) niet meegenomen, 
de specifieke titels (ondanks dat ze onder diezelfde firma hangen) wel. 

In totaal is de informatie van 338 lokale redacties verzameld. Allereerst is de lijst van 
Nederlandse gemeenten gedownload (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) en 
verwerkt in een eigen Excel spreadsheet. Deze spreadsheet (hierna: dataset) is de basis 
voor de gegevensverzameling. De dataset heeft als functie het verzamelen en 
structureren van informatie (Dasselaar & Vermanen, 2018, p. 345), maar helpt ook bij het 
sneller uitrekenen van totaalscores, dat van pas komt voor het selecteren van de 
redacties voor het kwalitatieve onderzoek. 

Vervolgens zijn bij elke gemeente de passende krant(en) of platforms gezocht. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de zoekmachine Google en de Startpagina “lokale kranten” 
(Startpagina, z.d.). In de dataset werd in eerste instantie alleen de naam van het platform 
en het e-mailadres van dit platform opgenomen. Pas bij het selecteren van 
interviewkandidaten voor het kwalitatief onderzoek is naar meer informatie gezocht. 

Validiteit en betrouwbaarheid 
In dit onderzoek is gestreefd naar een zo hoog mogelijke mate van betrouwbaarheid. 
Daarmee wordt “de mate waarin een antwoord dat mensen geven onafhankelijk is van 
toeval” (Baarda, Kalmijn & Goede, 2015, p.31) bedoeld. De charme van het onderzoek is 
echter dat de antwoorden afhankelijk zijn van de situatie waarin een redactie zich op dat 
moment begeeft. Dit betekent niet dat het onderzoek niet valide is, wat 
“overeenstemmend met de werkelijkheid” betekent.  

Ter behoeve van de validiteit zijn de vragen van de enquête opgesteld op basis van 
voorgesprekken met twee redacties. Deze redacties zijn geselecteerd op relevantie voor 
de onderzoeksvraag. In deze voorgesprekken is gevraagd hoe lang zij gemiddeld met 
onderzoeksjournalistiek bezig zijn en wat dit concreet inhoudt. Vervolgens is er in de 
enquête gekozen voor een gezonde balans tussen lengte van de enquête en de 
benodigde informatie, zodat het voor redacties maar tussen de 2 en 5 minuten tijd kost 
om de enquête in te vullen. Er is ook voor gekozen niet te veel om persoonlijke informatie 
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te vragen. Daarom is er ten behoeve van de plaatsing van de redacties op een schaal van 
klein naar groot alleen gevraagd naar het aantal redactieleden en het aantal lezers dat 
wekelijks wordt bereikt. 

Uitvoering 
De enquête is opgesteld via Google Forms. Deze tool is zeer duidelijk en voor de 
redacties gemakkelijk in te vullen. Binnen een paar klikken is de enquête in te vullen. 
Alleen de naam van de redactie moet handmatig worden ingevuld, de rest is allemaal 
meerkeuze ingevoerd. 

Om het aantal respondenten te verhogen, zijn er een aantal tips van Koetsenruijter & Van 
Hout (2018, p. 59) toegepast om het aantal respondenten te verhogen. Zo is er een 
wervende begeleidende tekst geschreven die in de mail is meegegaan, is de enquêtes 
verzonden via het mailadres van Villamedia en heb ik een testgroep gebruikt om de 
eventuele fouten eruit te filteren. De uitvoering en de resultaten van de enquête en het 
kwantitatieve onderzoek zijn te lezen in hoofdstuk 3. 

Interviews en kwalitatieve inhoudsanalyse 
Om te toetsen wat de kwaliteit van de lokale onderzoeksjournalistiek is en kaders mee te 
geven is het van belang om kwalitatief onderzoek te doen. Omdat hierbij individuele 
actoren en keuzes bevraagd moeten worden (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 15), is 
hierbij de keuze gemaakt om informatie te verzamelen door middel van het uitvoeren van 
interviews. 

Een aantal andere redenen om te kiezen voor een interview: In de eerste plaats heb je in 
een interview uitgebreider de tijd om individuele personen te ondervragen over de 
problemen waar ze tegenaan lopen en de oplossingen die ze daarvoor hebben. Je kunt 
ook makkelijker doorvragen en bij de diepere lagen komen. Interviews zijn ook makkelijk 
uit te werken en te structureren, waarbij je ook makkelijk quotes en citaten uit die 
interviews kunt halen. Die zijn dan vervolgens weer makkelijker te verwerken in een artikel 
of een reeks artikelen. 

Aanpak 
Omdat de onderzoeksvraag van het kwalitatieve onderzoek gericht is op de 
succesfactoren, is gekozen om uit de data van het kwantitatieve onderzoek de redacties 
te filteren die succesvol zijn in de lokale onderzoeksjournalistiek. Uit de dataset met de 
resultaten uit het kwantitatieve onderzoek zijn een aantal redacties gefilterd. Door de 
antwoorden op de vragen uit de enquête in de dataset te filteren op de hoogte van de 
cijfers, waarover u meer kunt lezen in hoofdstuk 2, krijg je de best presterende redacties 
naar voren. Drie van deze redacties heb ik benaderd om verder te bevragen over de 
manier waarop zij onderzoeksjournalistiek bedrijven. 

Christelijke Hogeschool Ede / Ede Christian University of  
Applied Sciences, 2021 10



De drie redacties zijn geselecteerd op een aantal kenmerken. Allereerst heeft de 
hierboven uitgelegde selectie plaatsgevonden om te bepalen welke redacties er volgens 
de onderzoeksresultaten serieus bezig zijn met onderzoeksjournalistiek. Vervolgens is 
gekeken naar de geografische spreiding van de redacties. Daarbij is niet alleen gekeken 
naar afstanden en ligging in Nederland, maar ook naar grootte van gemeenten, 
omliggende steden en dorpen en de andere media in de buurt. Tot slot is ook de grootte 
van de redactie en de spreiding van belang. Hiernaar is in de enquête gevraagd en de 
data kan in de dataset worden teruggevonden. 

Ik heb de drie redacties op dezelfde manier benaderd. Allereerst heb ik een mail naar het 
verzamelde mailadres verzonden met het verzoek om verder te praten over de resultaten 
uit de door de redactie ingevulde enquête. Op het moment dat ik persoonlijke contact 
met de redactie kreeg, heb ik een gezamenlijke afspraak gemaakt. In alle drie de gevallen 
heb ik gekozen voor “live” interviews op locatie, omdat dit mijns inziens een 
gemakkelijkere wijze is om de gesprekspartner volledig uit te horen. Eén journalist is naar 
Waddinxveen gekomen, bij twee redacties ben ik zelf op bezoek geweest.  

Uitvoering 
De interviews waren semi-gestructureerd, waardoor er indien nodig doorgevraagd kan 
worden bij onderwerpen die relevant zijn. Ik heb een aantal onderwerpen in alle 
interviews voorbij laten komen: 
• Het aantal personen in de redactie en het aantal uren dat elke persoon (ongeveer) 

maakt 
• Het aantal uren wat in een artikel gestoken wordt (zowel niet als wel 

onderzoeksjournalistiek) 
• De manier waarop financiële vastigheid (wel of niet) wordt gecreëerd 
• Het toekomstperspectief van het medium 
• Tips van de redacties voor redacties die in de toekomst aan lokale 

onderzoeksjournalistiek willen doen. 

Tijdens de interviews zijn notities gemaakt met als doel het transcriberen van de 
interviews. De interviews zijn niet opgenomen. De analyse en de conclusies van dit 
kwalitatieve onderzoek zijn te lezen in hoofdstuk 3, de getranscribeerde interviews zijn 
terug te vinden in bijlage 2. 
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HOOFDSTUK 1  Lokale journalistiek ontwikkelt zich 

Om iets te zeggen over de staat van de lokale onderzoeksjournalistiek, moet je ook iets 
weten over de algemene staat van de lokale journalistiek. Deze is namelijk de laatste 
twintig jaar flink in ontwikkeling. Voor dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de 
belangrijkste ontwikkelingen in de laatste jaren. Kijk voor mijn methodologische 
verantwoording in het hoofdstuk methodologie. Een laatste opmerking hierbij is dat door 
de opbouw van de gebruikte onderzoeken, het onmogelijk is om de cijfers van de lokale 
omroepen uit de resultaten te filteren. In de beantwoording van deelvraag 1 worden 
lokale omroepen dus in de cijfers meegenomen, in deelvraag 2 en 3 zijn ze uitgesloten. 

In het geval van de journalistiek in het algemeen, maar ook de lokale journalistiek in het 
bijzonder, zien we een vijftal grote ontwikkelingen. Hieronder nemen we ze door. 

1.1 Concentratie 
Allereerst is daar concentratie van zowel lokale kranten naar landelijke (overkoepelende) 
uitgevers als landelijke uitgevers naar grotere uitgeverijen. We lopen ze beiden langs. 

In het jaar 2000 was er nog sprake van drie grote spelers in de lokale dag- en 
weekbladjournalistiek, te weten Wegener, PCM en Telegraaf Media Group. Hierbij laten we 
de regionale spelers als BDU en NDC even buiten beschouwing. Dit is in de laatste jaren 
al teruggebracht tot twee: de Persgroep (hierna: DPG) en het Mediahuis (De Volkskrant, 
2017). Het gevolg van deze vorm van concentratie is dat de pluriformiteit vooral is 
afgenomen bij het regionaal en lokaal nieuws, zo blijkt uit het onderzoek van Landman en 
Kik (2014, p. 21). 

Naast die “grotere” overnames vindt er een constante stoelendans met titels plaats. 
Alleen in 2021 al zien we daar voldoende voorbeelden van: Zo nam de BDU recent elf 
weekbladen in de provincie Gelderland over van DPG (Brandenburg - van de Ven, 2021), 
nam Rodi Media ook bladen over van DPG en verdween De Kombinatie uit Zwijndrecht 
doordat deze geïntegreerd werd in De Brug, wat de grootste uitgave is van uitgever 
Xebius (Kivits, 2021). Dat DPG zo veel lokale weekbladen van de hand doet, is opnieuw 
een steek in de rug voor de mensen die lokale journalistiek een warm hart toedragen. 
“Het wordt zelfs door de grootste uitgever van Nederland niet serieus genomen,” is een 
kreet die je veel hoort. 

De verkoop van DPG naar kleinere uitgevers hoeft overigens geen slecht teken te zijn, zo 
stelt Nick Kivits in een opinie in Villamedia. Het moet echter wel goed worden aangepakt. 
De lokale krant is nog altijd relevant - dit behandelen we in paragraaf 3 - maar moet dat 
wel blijven. Hierbij moet worden ingezet op online, stelt Kivits (2021): “(…) wil-ie dat blijven, 

Christelijke Hogeschool Ede / Ede Christian University of  
Applied Sciences, 2021 12



dan moeten uitgeverijen van lokale media nú inzetten op online. Wie dat niet doet, 
verliest lezers en dus inkomsten aan partijen die wél vol voor internet gaan.” 

Anno nu zijn er in de grote gemeenten gemiddeld zestien nieuwskanalen te vinden, 
waarvan 1 dagblad, 3 weekbladen, 4 radio- en tv-zenders en 3 nieuwswebsites (hierna: 
hyperlocals). Hiervan zijn er twaalf ook actief. In de kleinere gemeenten gaat het om 
dertien nieuwskanalen, waarvan er acht actief zijn (Landman & Kik, 2014, p. 20). Eén van 
de gevolgen van de grootschalige concentratie is dat in kleinere gemeenten (tot 50.000 
inwoners) steeds minder nieuws aangeboden wordt. Volgens onderzoek van Kik en 
Landman (2013, p. 47) is het gemiddeld aantal berichten in gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners 215 berichten, terwijl het in gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 
inwoners maar 52 berichten zijn. 

1.2 Kostenbesparingen 
Vervolgens kijken we naar de kostenbesparingen die steeds meer redacties doorvoeren. 
Als we naar de landelijke trend kijken, zien we een daling van redactiekosten door de 
inkrimping van redacties. Als voorbeeld neemt het onderzoek van Behrens en Brouwer 
(2018, p. 33) cijfers van de jaarverslagen van de NDP. Redacties nemen meer jongere en 
dus goedkopere journalisten aan, maken het takenpakket van de individuele journalist 
groter - zo is een journalist steeds vaker zelf verantwoordelijk voor de spellingscontrole 
en de opmaak - en maakt een redactie steeds vaker gebruik van freelancers. 

Vooral die laatste trend is steeds duidelijker zichtbaar. Uit de meest recente cijfers van de 
Nederlandse Vereniging voor de Journalistiek (hierna: NVJ) blijkt dat inmiddels ruim 6300 
freelance journalisten bestaan: ruim 35% van het totaal aantal journalisten is dus niet in 
vaste dienst. Dit was in 2000 nog minder dan 30% (Kivits, 2019).  

Freelancers werken duidelijk kostenbesparend. Uit onderzoek van de NVJ blijkt dat van de 
gemiddeld 37 uur dat freelance journalisten aan het werk zijn, er slechts 22 worden 
uitbetaald. Uit een tweetal rekenvoorbeelden blijkt ook dat de uitgeverij of 
mediaorganisatie tussen de 20.000 en 40.000 euro per jaar goedkoper uit is door een 
jonge freelancer aan te nemen in plaats van een jonge journalist in vaste dienst aan te 
nemen (NVJ, 2017, p. 15-17). 

De genoemde kostenbesparingen hebben een aanwijsbare invloed op de pluriformiteit 
van de journalistiek. Mede door het kleiner worden van de redacties worden steeds meer 
redacties overgenomen door gecentraliseerde organisaties. Daarnaast lijkt het er op dat 
door het steeds meer aannemen van freelancers en het daarvoor een lager tarief 
rekenen, de onafhankelijkheid en kwaliteit van het medium achteruit gaat. Hiervoor is 
echter geen hard bewijs te geven (NVJ, 2017, p. 25). 
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1.3 Content en inhoud 
Naast het aantal nieuwsbladen dat de laatste jaren flink gedaald is, daalt ook het aantal 
berichten, wat hier een logisch gevolg van lijkt. Ook hierin is een verschil te zien tussen 
kleine en grote gemeenten (Landman & Kik, 2013, p. 47). In grote gemeenten worden er 
gemiddeld 307 berichten per week gepubliceerd, Daarnaast is er een groot verschil 
tussen algemeen nieuws en nieuws over lokaal beleid. In kleine gemeenten gaat 
gemiddeld 27% van het totale nieuws over lokaal beleid, in grote gemeenten is dat zelfs 
maar 24%.  

Een interessante ontwikkeling van de laatste jaren is uiteraard het online nieuwsaanbod. 
Lokale kranten lopen qua online nieuwsvoorziening flink achter. In 2014 was 44,8% van 
de artikelen online, waarvan het grootste deel ook offline wordt uitgebracht. In kleine 
gemeenten is dat zelfs 33% (Kik & Landman, 2014, p. 28). Het lijkt een gevolg van de vraag 
daarnaar, want ook onder consumenten is online nieuwsgebruik nog steeds niet 
populair. Uit het onderzoek van Kik & Landman (2014, p. 30) onder 6801 respondenten  
blijkt dat 12% van de respondenten weekbladen of nieuws van weekbladen online leest, 
tegenover 90% offline.  Dat in tegenstelling tot hyperlocals, waar 58% van de 
respondenten online regelmatig gebruik van maakt. 

Over hyperlocals gesproken: De internet-only platformen worden steeds vaker gebruikt 
als lokale nieuwsbron, iets dat een logisch gevolg is van de afname van het gebruik van 
traditionele media (ROB & RVC, 2020, p. 61). In 2012 bestonden er 350 van dit soort sites, 
waarvan er 90 éénpitters waren (Bakker & Kerkhoven, 2013). Veel van deze hyperlocals 
bestaan echter in de meeste gevallen niet lang. De inhoud en organisatie verschilt ook bij 
iedere hyperlocal: de ene schrijft alle content zelf, de ander neemt ook veel over van 
andere bronnen. Daarnaast zijn veel hyperlocals afhankelijk van vrijwilligers of van 
professionele journalisten die veel uren maken (Bakker, 2015). 

Een van de conclusies van Piet Bakker (2015) in een onderzoek over de goed presterende 
Nederlandse hyperlocals is dat de meeste van hen een traditionele journalistieke missie 
hebben, waarmee ze regelmatig succes hebben. Dat succes zeggen ze zelf te danken te 
hebben aan het feit dat zij unieke en eigen journalistieke content brengen. Eén van de 
gevaren voor de hyperlocals is echter het ontbreken van een solide verdienmodel. 
Daardoor komen veel van dit soort organisaties in gevaar en kunnen ze het niet lang 
volhouden. 

1.4 Publieke functie 
De publieke functie van lokale journalistiek wordt steeds belangrijker, zo blijkt uit recente 
onderzoeken. Uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (2018) 
blijkt dat juist mensen die het lokale nieuws volgen, de meest geïnteresseerde burgers 
zijn. Volgens het onderzoek behoort “het publiek van lokale (en regionale) media tot de 

Christelijke Hogeschool Ede / Ede Christian University of  
Applied Sciences, 2021 14



meest geïnteresseerde nieuwsconsumenten (…) Burgers die daarbij ook lokaal nieuws 
consumeren, zijn ook meer geïnteresseerd in de lokale politiek.” 

Daarnaast is het publiek ook steeds vaker geïnteresseerd in de lokale journalistiek. Uit het 
onderzoek van Kik en Landman (2014) blijkt dat 75% tot 80% bovengemiddeld tot zeer 
geïnteresseerd is in het lokale nieuws. Het algemene nieuws over de gemeente en het 
lokale beleid kan daarbij op de meeste geïnteresseerden rekenen: 79% in kleine 
gemeenten tegen 75% in grote gemeenten. Vooral de lokale kranten blijken vandaag de 
dag nog steeds immens populair. Uit het onderzoek van Kik & Landman (2014, p. 30) 
blijkt dat 90% van de consumenten gebruik maakt van het offline-gedeelte van het lokale 
weekblad.  

We zien ook een negatieve ontwikkeling: het verschil tussen de vraag van de consument 
en het aanbod van het medium wordt steeds groter. Hierin zie je twee belangrijke zaken: 
een scheve verdeling in onderwerpen en een scheve verdeling in artikelen over lokaal 
beleid. 

Ten eerste dus de onderwerpen. Als we kijken naar het gemiddelde aantal berichten per 
week, zien we dat het merendeel (bijna 50%) gaat over de onderwerpen cultuur & vrije 
tijd en 112-nieuws, onderwerpen waar maar 18% van de consumenten in geïnteresseerd 
is. Als we vervolgens kijken naar onderwerpen als zorg & welzijn, natuur & milieu en 
verkeer & netwerken, zomaar drie onderwerpen die bij elkaar ruim 30% van de 
consumenten interesseert, zien we dat maar 25% van de artikelen over die onderwerpen 
gaat (Kik & Landman, 2014, p. 50). 

En dan het lokale beleid. Zoals eerder aangegeven zijn burgers steeds vaker 
geïnteresseerd in lokaal beleid, maar helaas voor hen zien we in de cijfers dat het aantal 
berichten over lokaal beleid nog steeds flink achterloopt. Uiteraard kijken we dan ook 
naar de alom geprezen waakhondfunctie, waarvan raadsleden en wethouders ook in 
recent onderzoek nog in enorme meerderheid stelden dat het van cruciaal belang is voor 
het goed functioneren van een lokale democratie (Beunders, Van der Horst & De Kleuver, 
2015, p. 27). Iets meer dan een kwart van het totaal aantal artikelen heeft een link met 
politiek, waarvan meer dan 80% direct als nieuwsbericht wordt gebracht. Kik & Landman 
(2014) concluderen het volgende: “Belangrijke onderwerpen waarin zeker de lokale 
overheden, maar vaak ook bedrijven en maatschappelijke instanties een grote impact 
hebben op de burger, blijven dus onderbelicht in de berichtgeving.” 

Hyperlocals maken steeds vaker gebruik van het zogenoemde community journalism (Kik, 
Q., Medendorp, M. Ruigrok, N. 2019, p. 36), een zeer veeleisende vorm van journalistiek 
waarbij je vaak op buurtniveau je werk doet. Vooral in de grote steden gebeurt dat 
regelmatig. Dit is volgens experts één van de meest vooruitstrevende vormen van 
journalistiek. 
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1.5 Financiële situatie 
De laatste ontwikkeling, die we uiteraard niet mogen vergeten, is de financiële situatie van 
de lokale journalistiek. Deze is door een aantal recente ontwikkelingen flink op zijn kop 
komen te staan. We zetten ze op een rij. 

Allereerst is er de betalingsbereidheid. Voor lokaal nieuws zijn consumenten vrijwel niet 
bereid te betalen. Volgens het onderzoek van Landman en Kik (2014) is maar 3% bereid 
meer dan 20 euro voor lokale journalistiek te betalen, 80% wil helemaal geen geld 
betalen. Daarin zie je overigens ook een verschuiving in landelijk verband: de digitalisering 
van regionale en landelijke dag- en weekbladen komt ook met een groeiende populariteit, 
waardoor mensen er meer aan gewend raken om gratis nieuws te consumeren. Landman 
en Kik maken bij betalingsbereidheid voor lokaal nieuws wel een belangrijke kanttekening: 
“Wellicht wordt de betalingsbereidheid van de nieuwsconsument groter op het moment 
dat regionale en lokale media met meer onderscheidende en exclusievere journalistiek 
komen die niet grotendeels overlapt met het eigen offline aanbod en het (landelijke en 
internationale) nieuws van de concurrent.” 

Met digitalisering komt ook iets dat we voor het gemak even “nieuwe verdienmodellen” 
noemen. De meeste van deze verdienmodellen worden in principe veelvuldig toegepast 
door lokale bronnen, maar laten in het geval van lokale media nog wel eens wat te 
wensen over. Dat heeft ook te maken met de betalingsbereidheid, zoals hierboven 
uiteengezet. Drie van de vier veelgebruikte nieuwe verdienmodellen, namelijk 
micropayment (zoals bijvoorbeeld gebuikt door Blendle), freemium artikelen en 
ledenwerving (Behrens & Brouwer, 2018) zijn in het geval van de meeste lokale media 
geen optie. Advertorials zie je, zowel offline als online, wel steeds vaker terug in de lokale 
journalistiek.  

Bij de lokale omroepen bestaat er zoiets als een verplichte basisfinanciering. Deze wordt 
door de gemeenten uitbetaald. Een soortgelijk systeem zal voor de geschreven media 
ook een optie zijn. Vervolgens moet het systeem wel worden aangepast. De ROB en de 
Raad voor Cultuur (2020) doen een aantal goede aanbevelingen: “Verleg de 
basisfinanciering van de gemeenten naar de Mediabegroting, verhoog deze en zorg dat 
er een volledig dekkend netwerk van mediafondsen komt.” 
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HOOFDSTUK 2 Lokale onderzoeksjournalistiek 

In dit hoofdstuk wordt blootgelegd hoe de lokale redacties tegen lokale 
onderzoeksjournalistiek aankijken en wat de staat van de lokale onderzoeksjournalistiek 
is. Kijk voor mijn methodologische verantwoording in paragraaf 2 van het hoofdstuk 
methodologie. 

2.1 Doel van onderzoek 
Het algehele doel van dit kwantitatieve onderzoek is een representatief deel van de lokale 
redacties uitspraken te laten doen over de manier waarop zij onderzoeksjournalistiek zien 
en hoe zij dat uitvoeren.  

Het is niet de bedoeling dat de vragenlijst die aan het onderzoek ten grondslag ligt 
sturend is in de vraagstelling of de eventuele beantwoording. Het doel van deze 
vragenlijst is in de eerste plaats kennis vergaren over hoe men onderzoeksjournalistiek 
ervaart, in de tweede plaats informatie verzamelen over wat er daadwerkelijk aan gedaan 
wordt en in de derde plaats een beeld schetsen over de toekomst van de lokale 
onderzoeksjournalistiek. 

Het einddoel is om uit dit kwantitatieve onderzoek een aantal conclusies te trekken die 
enerzijds iets zeggen over de staat van de onderzoeksjournalistiek en anderzijds iets 
zeggen over de factoren die onderzoeksjournalistiek geslaagd of niet geslaagd kunnen 
maken. Daarnaast staan de conclusies aan de basis van de drie interviews die ik met 
lokale redacties ga houden. 

2.2  Enquête 
Het doel van de enquête is om de staat van de onderzoeksjournalistiek onder lokale 
redacties te peilen. De enquête is opgesteld en uitgezet op basis van een aantal 
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op onderdelen uit de enquête waar 
vragen over worden gesteld (Kussendrager, Van der Lugt & Verschoor, 2014, p.112-113). 

• De opdrachtgever (het afstudeeronderzoek) heeft geen belang bij de uitslag van de 
enquête. Omdat er gekozen is voor een onderzoeksvraag zonder hypothese, wordt de 
uitslag niet gekleurd door eerdere conclusies uit het onderzoek. 

• De vraagstelling van het onderzoek is niet onderhevig aan externe factoren. De vragen 
zijn gebaseerd op twee grotere vragen: Wat is de huidige situatie en wat is het 
perspectief voor de toekomst? 

• De definiëring van de term ‘onderzoeksjournalistiek’ is expres vaag gehouden, om op 
die manier de beantwoording van de betreffende vragen niet te beïnvloeden. 
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• De deelnemers zijn ruim geselecteerd. Hierbij is rekening gehouden met een grote non-
response, omdat de enquête bij veel redacties in de algemene mailbox terechtkomt, die 
niet of nauwelijks gelezen kan worden. 

De resultaten van de enquête zullen puur kwantitatief zijn: over de kwaliteit van de 
onderzoeksjournalistiek kan in deze fase van het onderzoek nog niets worden gezegd. 
Pas bij het selecteren van de redacties voor verdere interviews zal ook goed worden 
gekeken naar de kwaliteit van de artikelen. 

2.2.1 Vragen in de enquête 
1. Uit hoeveel personen bestaat uw redactie? De antwoordmogelijkheden zijn dan: Een 

persoon (1), twee tot vijf personen (2), meer dan vijf personen (3). 
2. Hoeveel mensen bereikt u wekelijks met uw artikelen? De antwoordmogelijkheden zijn 

dan: Minder dan 1000 (1), tussen de 1000 en 10.000 (2), tussen de 10.000 en 50.000 
(3), meer dan 50.000 (4). 

3. Heeft u het idee dat u en/of uw redactie aan onderzoeksjournalistiek doet? De 
antwoordmogelijkheden zijn dan: Wij doen niet aan onderzoeksjournalistiek (1), wij 
doen nauwelijks aan onderzoeksjournalistiek (2), wij doen af en toe aan 
onderzoeksjournalistiek te doen (3), wij doen aan onderzoeksjournalistiek (4), wij doen 
veel aan onderzoeksjournalistiek (5). 

4. Hoeveel artikelen per week schrijft u en/of uw redactie waar meer dan 10 uur werk in 
zit? De antwoordmogelijkheden zijn dan: geen (1), minder dan twee (2), tussen twee 
en vier (3), tussen vier en zes (4), meer dan zes (5) 

5. Hoeveel (maatschappelijke of politieke) onderwerpen waar u en/of uw redactie 
meerdere keren per jaar artikelen over schrijft, houdt u of uw redactie bij? De 
antwoordmogelijkheden zijn dan: geen (1), minder dan vijf (2), tussen de vijf en tien 
(3), tussen de tien en twintig (4), meer dan twintig (5). 

6. Hoeveel tijd steekt u of een lid van uw redactie gemiddeld in een artikel waarvoor extra 
uitzoekwerk noodzakelijk is? De antwoordmogelijkheden zijn dan: Minder dan twee 
uur (1), tussen de twee en de vier uur (2), tussen de vier en zeven uur (3), tussen de 
zeven en tien uur (4), meer dan tien uur (5). 

7. Zou u meer aan onderzoeksjournalistiek willen doen? De antwoordmogelijkheden zijn 
dan: Nee (1), Weet ik niet (2), Wij doen voldoende aan onderzoeksjournalistiek (3), Wij 
willen wel, maar kunnen niet (4), Jazeker, de eerste stappen zijn al gezet (5). 

2.2.2 Toelichting bij totstandkoming van vragen 
De enquête is opgebouwd vanuit het heden naar toekomst principe. Allereerst wordt hen 
over de huidige situatie bevraagd, waarna de laatste vraag meer op de toekomst gericht 
is. 

Uiteraard moeten we eerst weten om welk soort redacties het gaat: werken er veel 
mensen? En wat is het bereik dat de redactie heeft? Op die manier kunnen we op basis 
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van de beantwoording ook filteren op kleine, middelgrote en grote redacties en hieruit 
conclusies trekken. 

In de derde vraag wordt aan de respondenten gevraagd wat zij van hun huidige situatie 
vinden. Daarnaast dient deze vraag ook als een controlevraag: de antwoorden van deze 
vraag in combinatie met de antwoorden op de bovengenoemde vragen geven ook een 
inkijkje in hoe de redacties zelf naar onderzoeksjournalistiek kijken. 

De vierde, vijfde en zesde vraag zijn van belang voor het kwantitatieve gedeelte van het 
onderzoek. Deze drie vragen maken duidelijk hoe het daadwerkelijk gesteld is met de 
onderzoeksjournalistiek in Nederland. De resultaten worden geduid met de definiëring 
van onderzoeksjournalistiek, opgenomen in het begrippenkader van dit onderzoek. 

De zevende vraag is er één die belangrijk is voor de toekomst van de 
onderzoeksjournalistiek op lokaal niveau. Daarnaast kunnen de redacties die niet van 
plan zijn verdere stappen te zetten in onderzoeksjournalistiek weggefilterd worden bij het 
trekken van conclusies over de groei van de lokale onderzoeksjournalistiek. 

2.3 Resultaten, analyse en duiding 
De enquête is verspreid onder 338 redacties. De verspreiding verdeeld over twee rondes, 
om eventuele onduidelijkheden in mijn enquête in de tweede verspreidingsronde te 
verduidelijken. Zoals weergegeven in paragraaf 2 van het hoofdstuk methodologie heb ik 
een aantal soorten redacties niet meegenomen in de verspreiding. 

Tijdens de eerste verspreidingsronde is de enquête naar 100 redacties gegaan. Daarop 
kwam één inhoudelijke reactie via de mail en één vraag ter verduidelijking via de mail 
binnen. Hierop is één van de vragen wat duidelijker geformuleerd. Tijdens de tweede 
verspreidingsronde is de enquête naar 229 redacties gegaan. Daarop kwamen drie 
inhoudelijke reacties via de mail binnen. 

Uiteindelijk hebben er van de 338 redacties 97 de enquête ingevuld, goed voor bijna 29% 
van de gehele groep. Hierdoor kun je spreken van een representatief 
onderzoeksresultaat. Alle resultaten zijn weergegeven in een dataset, die in bijlage 1 van 
dit onderzoek is toegevoegd. 

2.3.1 Weergave onderzoeksresultaten 
Allereerst een analyse van de directe onderzoeksresultaten. Onder paragraaf 3.3.2. duid 
ik de resultaten verder om tot een eerste conclusie te komen. 

Van de 97 redacties die aan het onderzoek hebben deelgenomen, zijn er 17 volledig 
digitaal werkzaam. De overige 80 werken aan een huis-aan-huisblad, waarvan velen ook 
een internetpagina beheren. 
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Een ruime meerderheid (64%) van de redacties bestaat uit twee tot vijf personen. Verder 
bestaan er meer redacties uit één persoon (28%) dan uit meer dan vijf personen (8%). 
Over het bereik van het nieuws kunnen ook alle redacties wat zeggen: 77% van de 
redacties heeft een bereik van tussen de 10.000 en 50.000 lezers per week. 15% van de 
redacties schrijft voor tussen de 1000 en 10.000 mensen, 8% van de redacties bereikt 
meer dan 50.000 mensen per week. 

Redactiegrootte (aantal redacteuren) Bereik (aantal lezers) 

      

Uit elke provincie zijn er één of meerdere redacties vertegenwoordigd in dit onderzoek. 
De provincies Zeeland en Groningen zijn maar met één redactie vertegenwoordigd, 
vervolgens zijn daar Utrecht, Drenthe en Friesland met elk 4 redacties. Flevoland en 
Limburg zijn vertegenwoordigd met 5 redacties, Overijssel en Gelderland met 8 redacties. 
10 redacties in het onderzoek komen uit Noord-Holland en 16 redacties uit Noord-
Brabant. Zuid-Holland is echter het best vertegenwoordigd met 29 redacties. 

7,9%

64,7%

27,3%

1 persoon
2 - 5 personen
Meer dan 5 personen

9%

39,6%

36,6%

14,9%

Tussen 1000 en 10.000
Tussen 10.000 en 50.000
Tussen 50.000 en 100.000
Meer dan 100.000
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Heeft u het idee dat u en/of uw redactie aan onderzoeksjournalistiek doet? 

 

16% reageert met volle overtuiging ja. 3% van deze 16 stelt zelfs “veel met 
onderzoeksjournalistiek” bezig te zijn. 31% stelt “af en toe” aan onderzoeksjournalistiek te 
doen, 43% zegt dit “nauwelijks” te doen. Dit is veruit de grootste groep in dit onderzoek. 
10% van de redacties zegt niet aan onderzoeksjournalistiek te doen. 

Hoeveel artikelen per week schrijft u en/of uw redactie waar meer dan 10 uur werk in zit? 

 

0,0

12,5

25,0

37,5

50,0

Veel

Wel

Af en toe

Nauwelijks

Nooit

10,9

42,6

30,7

12,9

2,9

1,0%

10,9%

30,7% 57,4%

Geen Minder dan 2
Tussen 2 en 4 Tussen 4 en 6
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57% van de redacties geeft aan dat zij geen artikelen schrijven waar meer dan 10 uur 
werk in zit. Dit is dus een absolute meerderheid. 31% van de redacties geeft aan één 
artikel per week te schrijven dat aan die eisen voldoet. 11% schrijft er twee, drie of vier. 
Maar één redactie schrijft er zelfs vijf of zes. 

Hoeveel (maatschappelijke of politieke) onderwerpen waar u en/of uw redactie meerdere 
keren per jaar artikelen over schrijft, houdt u of uw redactie bij? 

 

Bij deze vraag is de verdeling een stuk evenrediger. 7% van de redacties geeft aan “geen” 
onderwerpen bij te houden. 28% stelt minder dan 5 onderwerpen bij te houden en ook 
28% tussen de 5 en de 10. 19% zegt er 10 tot 20 bij te houden en 18% zelfs meer dan 20. 

0,0
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15,0
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Hoeveel tijd steekt u of een lid van uw redactie gemiddeld in een artikel waarvoor extra 
uitzoekwerk noodzakelijk is? 

 

50% van de redacties steekt tussen de 2 en 4 uur in een artikel waarvoor extra 
uitzoekwerk noodzakelijk is. 25% heeft minder dan 2 uur nodig, 20% heeft tot wel 7 uur 
de tijd om extra zaken uit te zoeken. 4 redacties hebben tot 10 uur en één redactie zelfs 
meer dan 10 uur. 
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Zou u meer aan onderzoeksjournalistiek willen doen? 

 

Drie redacties geven aan dat ze de eerste stappen hebben gezet in de richting van meer 
onderzoeksjournalistiek. 37% van de redacties wil meer aan onderzoeksjournalistiek 
doen en is dit ook van plan. 46% wil graag meer aan onderzoeksjournalistiek doen, maar 
kan dit naar eigen zeggen niet. 7% stelt het niet te weten, nog eens 7% wil niet verder aan 
onderzoeksjournalistiek doen. 

2.3.2 Duiding onderzoeksresultaten 
In eerste instantie valt op dat redacties van één persoon het op het gebied van 
onderzoeksjournalistiek het niet slechter doen dan de redacties die meer mensen in huis 
hebben. Eenmansredacties leggen ook dossiers aan over onderwerpen die politiek en 
maatschappelijk relevant zijn en maken ook artikelen waarmee zij langer dan 10 uur bezig 
zijn. 6% van de eenmansredacties zegt zelfs dat ze aan onderzoeksjournalistiek doen. 

Vervolgens valt op dat de redacties op verschillende manieren naar 
onderzoeksjournalistiek kijken. Hierbij vallen een tweetal zaken op: 
1. Van de redacties die stellen dat zij niet of nauwelijks aan onderzoeksjournalistiek 

doen, zijn een heel aantal redacties al begonnen met een basis leggen voor 
toekomstige uitbreiding. Veel redacties nemen al flink wat politieke en 
maatschappelijke onderwerpen onder de loep: 25% van de redacties houdt al meer 
dan 10 dossiers bij, 28% zit nu al tussen de 5 en de 10 onderwerpen. Je kunt dus 
stellen dat de basis voor het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek, namelijk het op 

6,9%

7,9%

45,5%

36,6%

3,0%

Jazeker, de eerste stappen al gezet Ja
Wij willen wel, maar kunnen niet Weet ik niet
Nee
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de hoogte zijn van de onderwerpen die van politiek of maatschappelijk belang zijn 
voor de lezers en de geïnteresseerden, voor veel media aanwezig is. 

2. De redacties die stellen dat ze aan onderzoeksjournalistiek doen, zijn niet altijd even 
succesvol volgens de antwoorden uit de vragen 4, 5 en 6. Zo zijn er een aantal 
redacties die wel veel dossiers bijhouden, maar nauwelijks artikelen maken waar meer 
dan 10 uur onderzoek in zit. Ook zijn er redacties die veel korte artikelen maken, 
waardoor ze ogenschijnlijk niet aan langere artikelen toekomen. Toch stellen ze zelf 
succesvol te zijn in de onderzoeksjournalistiek. Hieruit blijkt dat iedere redactie een 
eigen definitie van onderzoeksjournalistiek heeft. 

Ook over het toekomstperspectief op de uitvoering van lokale onderzoeksjournalistiek 
zijn uit dit onderzoek conclusies te trekken. 46% van de redacties geeft aan wel meer aan 
onderzoeksjournalistiek willen doen, maar dat niet te kunnen. Zes redacties (12,7%) uit 
deze groep geven aan dat ze al aan onderzoeksjournalistiek doen, maar het overgrote 
deel (56%) geeft aan niet of nauwelijks aan onderzoeksjournalistiek te doen. Daarnaast 
zijn er nog 16 redacties (14%) die aangeven geen behoefte te hebben aan meer 
onderzoeksjournalistiek of het niet te weten, waarvan er twee zijn die stellen nu al aan 
onderzoeksjournalistiek te doen. 

2.3.3 Conclusies onderzoeksresultaten 
Tot slot zet ik de vijf belangrijkste conclusies van het kwantitatieve onderzoek op een rij: 

1. Minder dan de helft van de lokale redacties (47%) doet aan onderzoeksjournalistiek in 
lokaal verband. Slechts 16% van de redacties zegt regelmatig aan 
onderzoeksjournalistiek te doen. De grootte van die redacties maakt nauwelijks een 
verschil, alhoewel het wel duidelijk is dat meer handen lichter werk maken. 

2. Het begrip onderzoeksjournalistiek is voor veel redacties anders. Zo zijn er redacties 
die stellen dat ze aan onderzoeksjournalistiek doen, maar nauwelijks artikelen 
schrijven waar lang aan gewerkt wordt. 

3. Maar een klein gedeelte van de redacties (11%) schrijft meerdere artikelen per week 
waar meer dan een dag werk in zit. 61% zegt dat nooit te doen. Ook de gemiddelde 
tijd per artikel is redelijk weinig: 50% van de redacties steekt tussen de 2 en 4 uur in 
een gemiddeld artikel, 25% zelfs minder dan 2 uur. 

4. De lokale journalistiek lijkt zich bewust te zijn van de waakhondfunctie die zij heeft 
richting de lokale politiek en de maatschappij. Bijna 60% houdt meer dan 5 politiek 
en/of maatschappelijke onderwerpen bij, waarvan 37% er zelfs meer dan 10 bijhoudt. 

5. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 80% wel aan onderzoeksjournalistiek zouden 
willen doen. Van deze groep doet 56% nu nog niet of nauwelijks aan 
onderzoeksjournalistiek. Conclusie is dus: onderzoeksjournalistiek leeft in de lokale 
journalistiek.  
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HOOFDSTUK 3 De succesfactoren  

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar lokale onderzoeksjournalistiek in de 
praktijk en vastgelegd wat de succesfactoren zijn die redacties die slagen in het uitvoeren 
van onderzoeksjournalistiek toepassen. Kijk voor de methodologische verantwoording 
naar paragraaf 3 van het hoofdstuk methodologie 

3.1 Doel van onderzoek 
Na het organiseren van een kwantitatief onderzoek is het van belang om meer te weten 
te komen over de manier waarop lokale onderzoeksjournalistiek in de praktijk wordt 
uitgevoerd.  

Het algehele doel van dit kwalitatieve onderzoek is het geven van tips en handvaten an 
redacties die willen beginnen aan onderzoeksjournalistiek of dit verder willen uitbouwen. 
Deze redacties zijn volgens het kwantitatieve onderzoek voldoende aanwezig. Om dit te 
bereiken, worden er drie redacties geïnterviewd die het succes al gevonden hebben. De 
conclusie van dit hoofdstuk bestaat uit succesfactoren, valkuilen en tips voor de 
redacties. 

Het doel van de interviews is om de redacties waarvan uit het kwantitatief onderzoek 
blijkt dat zij het goed doen, beter te leren kennen en hun succesfactoren, valkuilen en tips 
aan te horen. Deze informatie kan ik ten eerste gebruiken om de conclusie op een rij te 
zetten en ten tweede gebruiken voor het artikel voor Villamedia. 

3.1.1 Geïnterviewden 
Voor dit onderzoek zijn drie redacties geïnterviewd. Hoe ik bij de keuze van de redacties 
ben gekomen, heb ik verder uiteengezet in het hoofdstuk methodologie. In deze 
paragraaf licht ik kort toe wie de geïnterviewden zijn, wat hun rol is en hoe de redactie 
waar zij onderdeel van uitmaken in elkaar zit. 

Het eerste interview dat ik heb afgenomen is een interview met Erik van Leeuwen, 
journalist bij de lokale krant Hart van Holland in de omgeving Waddinxveen en Zuidplas. 
Erik is niet de hoofd- of eindredacteur van de redactie, maar is als projectleider 
onderzoeksjournalistiek aangesteld. De redactie (bestaande uit 6 vaste krachten) doet het 
goed: ze houdt naar eigen zeggen meer dan 20 politieke en/of maatschappelijk relevante 
onderwerpen en dossiers bij, schrijft tussen de 4 en 6 artikelen per week waar meer dan 
10 uur werk in zit en steekt gemiddeld tussen de 4 en 7 uur in één artikel waar meer 
uitzoekwerk voor noodzakelijk is. 

Het tweede interview dat ik heb afgenomen is een interview met Natalie Overkamp, 
hoofdredacteur van het internetplatform Ermelo van Nu. Zelf noemt ze het liever een 
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hyperlocal, omdat het platform “geworteld is in de Ermelose samenleving”. De redactie, 
bestaande uit twee personen, houdt tussen de 10 en 20 politiek relevante dossiers bij, 
waarbij zij tussen de 2 en 4 artikelen per week schrijft waar 10 uur of meer in zit. In 
artikelen waarvoor extra uitzoekwerk noodzakelijk is, steekt de redactie tussen de 7 en de 
10 uur. 

Het derde interview dat ik heb afgenomen is een interview met Carel Goseling, een van 
de twee initiatiefnemers van de hyperlocal Vlietnieuws in de gemeente Leidschendam-
Voorburg. Hij zette het platform in 2016 op en covert vooral “het harde nieuws” en de 
politieke onderwerpen. De redactie houdt vooral veel politiek en/of maatschappelijk 
relevante dossiers bij: meer dan 20. Veel tijd kan het redactieduo er niet in steken: ze 
besteden gemiddeld tussen de 2 en 4 uur in een onderzoeksjournalistiek artikel, waarbij 
het er ongeveer 2 per week zijn.  

3.2 Analyse 
De interviews die ik afgenomen heb, zijn opgenomen in bijlage 2.  In de analyse van de 
interviews vallen een aantal zaken op. Deze worden vanaf hier kaders genoemd. In 
essentie zijn er een viertal kaders die van belang zijn om succesvolle 
onderzoeksjournalistiek te creëren, maar elk van de vier kaders heeft ook zijn valkuilen. In 
deze analyse worden de kaders uitgelegd en wordt uiteengezet wanneer zij succesvol zijn 
en waar het gevaar zit. In hoofdstuk 2 van dit onderzoek is al geconcludeerd dat iedere 
redactie het inhoudelijke aspect van onderzoeksjournalistiek anders ziet. De inhoud van 
de onderzoeksjournalistiek en het verbeteren daarvan is - naast financiële overwegingen, 
waar later in deze analyse aandacht aan zal worden besteed - afhankelijk van een aantal 
zaken.  

3.2.1 Dossiers 
Allereerst is er het aantal onderwerpen dat je probeert te onderzoeken. De drie redacties 
in deze interviewronde hebben alle drie tien of meer onderwerpen waar zij elke week 
mee bezig zijn, de zogenaamde dossiers. Het is voor de bevraagde redacties zeer 
belangrijk dat de dossiers bijgehouden blijven en dat kan een langdurig proces zijn. In 
Ermelo houden ze bijvoorbeeld een aantal dossiers bij die al meer dan twintig jaar lopen 
en dus al jarenlang bijgehouden moeten worden. In Voorburg geeft Carel Goseling 
(VlietNieuws) het zelfs als tip mee voor de journalisten die beginnen met 
onderzoeksjournalistiek: “Je moet die dossiers door en door kennen, anders val je door 
de mand als je er kritische vragen over gaat stellen.” 

Toch is het niet mogelijk om aan alle dossiers evenveel aandacht te geven. De redactie 
van Ermelo van Nu maakt daar ook specifieke keuzes in: “Je moet ze echt uitkiezen, niet 
elk onderwerp dat je op wilt pakken, kun je oppakken”. Het is voor de redactie uit Ermelo 
niet mogelijk om elke week over elk onderwerp een artikel te schrijven. Alhoewel er wel 
genoeg informatie is om elke week een artikel te kunnen produceren, is er vaak de tijd 
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niet voor. Het feit is dat er te veel artikelen die veel geld opleveren (bijvoorbeeld 
advertorials) gemaakt moeten worden om de kosten te kunnen drukken, waardoor er 
minder artikelen geschreven kunnen worden die van (onderzoeks)journalistieke waarde 
zijn. Natalie Overkamp (Ermelo van Nu) stelt dat als volgt: “Onderzoeksjournalistiek levert 
gewoonweg 0 euro op.” 

Vervolgens kun je kijken naar de balans tussen kwantiteit en kwaliteit. Volgens Overkamp 
is die balans in de lokale journalistiek een beetje zoek: De kwantiteit staat namelijk vaak 
ver boven de kwaliteit. Content gaat volgens Overkamp duidelijk boven de inhoud: 
“Uiteindelijk is de hamvraag geworden: wie gaat dat betalen? Je moet als krant of platform 
gewoon de rekeningen betalen. Dat kan niet met alleen onderzoeksjournalistiek.” 

Bij het zoeken van een balans tussen kwaliteit en kwantiteit is het goed te beseffen dat je 
aan onderzoeksjournalistiek doet omdat het je na aan het hart ligt. Alhoewel de drie 
geïnterviewde redacties elk een andere aanpak hebben, zijn ze het over één ding eens: 
als je de waarde van het onderzoekswerk niet inziet, kun je er beter niet aan beginnen. 
Volgens Overkamp is het in de coronacrisis wel nog eens duidelijker geworden dat de 
burger een belangrijke lokale informatievoorziening van groot belang vind, ondanks dat 
alle financiële bronnen - het fundament van het platform - wegvielen: “Vervolgens kom je 
wel in de supermarkt mensen tegen die vragen: “weet jij hier en hier wat van?”. Voor de 
mensen is onderzoeksjournalistiek veel waard, voor je portemonnee letterlijk niks.” 

3.2.2 Netwerk 
Er is één factor die van levensbelang is voor goed inhoudelijke onderzoeksjournalistiek: 
netwerk. Een goed netwerk betekent veel informatie en daarbij veel input voor artikelen 
over de dossiers waarmee gewerkt wordt. Een netwerk is van levensbelang voor een goed 
inhoudelijk dossier, dat is iets waar alle drie de redacties het over eens zijn. Het heeft ook 
een groot nadeel: het kost heel veel tijd: “Er zitten soms hele kansloze gesprekken tussen, 
maar uiteindelijk is de kwaliteit van je artikelen daar toch ook enigszins van afhankelijk”, 
stelt Overkamp. Voor deze aandacht is het van belang dat de uitvoerende journalisten 
zonder financiële onzekerheid hun werk kunnen doen. Dat is helaas vaak niet haalbaar, 
waardoor netwerk onderhouden te vaak naar de achtergrond verdwijnt. 

Bij het vormen van een netwerk hoort ook het creëren van tegenstanders, zo stelt 
Goseling. Hij heeft zelfs al bedreigingen aan zijn adres gehad, vooral uit de onroerend 
goed sector. Hij geeft aan dat hij er, ondanks de bedreigingen, nog steeds graag over 
schrijft: “Het is heel vervelend, maar het blijkt onderdeel van ons beroep. Wij doen 
dolgraag aan onderzoeksjournalistiek, omdat we graag willen weten wat er gebeurd. Ik wil 
weten welke belangen ergens achter zitten en wat de effecten zijn voor onze inwoners. 
En dat vinden sommige mensen misschien niet zo leuk: het zij zo.” 
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Zijn er oplossingen te vinden in samenwerkingen tussen redacties op lokaal niveau? Ja en 
nee, zeggen de geïnterviewden in het onderzoek. Bij Hart van Holland doen ze al aan 
samenwerkingen met andere lokale redacties, maar dat gaat niet verder dan 
samenwerkingen op projectbasis. Informatie delen tussen redacties en daarmee beide 
nwijzer worden, wordt daar nog steeds als lastig ervaren. In Ermelo zien ze daar ook een 
uitdaging. Daar zijn de papieren uitgaven nog steeds leidend, terwijl deze ‘concurrenten’ 
niet aan onderzoeksjournalistiek doen: “Een groot gedeelte van de landelijk uitgeschreven 
subsidies gaat daar naartoe, terwijl zij weinig anders doen dan doorgeefluik voor de 
gemeente spelen. Als zij nu eens wat kritischer zouden zijn, konden we er echt samen in 
optrekken. Nu voel ik toch dat ik mij met het aantal kritische vragen echt een beetje in 
moet houden, omdat ik anders een half uur aan het woord ben en de rest letterlijk nog 
geen minuut.” 

Ook samenwerking op regionaal niveau is volgens Overkamp nauwelijks mogelijk in de 
omgeving Ermelo: “De Stentor, het regionale dagblad, komt hier alleen als er iets mis gaat. 
Dan zijn ze er als de kippen bij. Uiteindelijk mogen de journalisten daar ook geen netwerk 
opbouwen, na drie maanden worden ze overgeplaatst en hoor je er nooit meer iets van. 
Je loopt tegen een muur op. Uiteindelijk zijn wij een soort lokale detective geworden voor 
de gemeente, maar werkt de rest niet mee.” 

3.2.3 Lokale waakhond 
Een lokale waakhond bestaat dan dus ook bijna niet meer, stelt Overkamp somber: “De 
redenen heb ik al eerder genoemd: voor de journalistiek is content, lettertjes belangrijker 
geworden dan dat wat er daadwerkelijk staat.” Dit gaat zelfs zover, dat advertorials in 
kranten en clickbait artikelen op journalistieke websites en platformen normaler worden 
dan serieuze journalistiek. “De gemeenten vinden dat in principe prima,” stelt Overkamp.  

Ook Goseling ziet dit in zijn gemeente gebeuren: “Wij hebben tien media in de gemeente, 
waarvan alleen wij een kritische noot blazen. De rest tikt gewoon over wat de gemeente 
ze toestuurt. Dat is gewoon treurig. Er bestaat een waakhond voor zover die de ruimte 
krijgt. Je kan wel vragen stellen, maar fatsoenlijke antwoorden krijgen is dan weer geen 
optie.” 

Goseling ziet dat het ontbreken van de lokale waakhond ook gevolgen heeft bij redacties 
en journalisten in zijn netwerk: “Ik heb het gevoel dat de lokale journalistiek in zijn 
algemeen in al die tijd niet is verbeterd. Dat komt natuurlijk door de media zelf, maar ook 
doordat de media die het “goed doen” niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is 
ook belangrijk, want op die manier kom je stukje bij beetje toch van het imago “opstapje 
naar een betere baan in de journalistiek” af. Als je wil dat de lokale journalistiek zichzelf 
serieus neemt, moeten wij ook voelen dat we serieus genomen worden.” 
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Een valkuil voor onderzoeksjournalistiek is de relatie tussen de communicatie afdelingen 
van overheid en andere organisaties en de journalistieke redacties. Dat is iets waar ze bij 
veel redacties tegen aan lopen. Volgens Overkamp begint dit zelfs problematische 
vormen aan te nemen in de gemeente Ermelo: “Het zijn nu zeven mensen die klakkeloos 
persberichtjes uitzetten en bijna verwachten dat het wel wordt overgenomen. Vervolgens 
kunnen ze ook best wel boos worden als we kritische vragen durven te stellen. Dat is 
vreemd.” 

Ook bij Vlietnieuws lopen ze daar regelmatig tegenaan: “Onze banden zijn eigenlijk 
gewoon niet goed”, stelt Goseling. “Er wordt mondjesmaat gereageerd op onze vragen, 
wethouders houden hun ambtenaren ook tegen om op ons te reageren. Het lijkt erop dat 
ze in het gemeentehuis doodsbenauwd zijn voor ons, maar we maken gewoon nieuws!” 

3.2.4 Financiële onzekerheid 
De huidige financiële situatie zit voor veel redacties als volgt in elkaar: aanvragen indienen 
en hopen dat je het geld ontvangt. Dit kan niet alleen bij landelijke bronnen als het traject 
Onderzoeksjournalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, maar ook bij 
regionale steunfondsen als deze er zijn. Toen de redactie van Hart van Holland in 2018 in 
aanraking kwam met het project onderzoeksjournalistiek bij het Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek heeft zij twee mensen de opdracht gegeven om een plan te schrijven. 
Daarbij hebben ze rekening gehouden met vastigheid voor de journalisten, zo stelt Erik 
van Leeuwen (Hart van Holland). Bij onderzoeksjournalistiek is het volgens de redactie 
belangrijk dat journalisten zonder het idee van financiële onzekerheid hun werk kunnen 
doen. Daar is veel geld voor nodig, meer geld dan alleen het budget van het project 
onderzoeksjournalistiek. Daardoor is de redactie vaak meer tijd kwijt aan het schrijven 
van onderzoeksopzetten en fondsaanvragen dan aan het schrijven van serieuze artikelen. 

Dit is ook iets waar ze bij Ermelo van Nu tegenaan lopen. Overkamp maakt vaak 80 uur 
per week, waarvan zij ze lang niet allemaal aan zichzelf kan uitbetalen. Financiële ruimte 
voor een uitbreiding van het team is er niet, ondanks dat de driekoppige redactie haar 
uiterste best doet zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen, maar uiteindelijk is de tijd 
er bijna niet om veel met geld bezig te zijn. Zo heeft ook Ermelo van Nu deelgenomen aan 
het project onderzoeksjournalistiek, maar vooral omdat ze - naar eigen zeggen - “in 
contact wilde komen met mede-vakidioten”. Echte financiële voordelen zag Overkamp 
niet in het project, al hielp het wel: “Het is voldoende geld binnen kunnen halen om aan 
onderzoeksjournalistiek te kunnen doen, niet andersom.” 

Dat heeft niet alleen met de journalistiek zelf te maken, stelt Overkamp. Ook de 
verwachtingen naar de journalistiek toe zorgen voor financiële onzekerheden. Volgens 
Overkamp hebben ze bij gemeenten en organisaties vaak geen idee waar de 
journalistieke budgetten vandaan komen: “Er wordt ook van ons verwacht dat we veel pro 
deo doen. Ze verwachten eigenlijk dat je naar elk persmomentje komt. Als je vervolgens 
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een factuurtje stuurt voor de gemaakte uren, kijken ze je raar aan. Als de gemeente 
bijvoorbeeld communicatiemedewerkers inhuurt om dingen voor de gemeente te doen, 
dan is dat de normaalste zaak van de wereld.” 

3.2.5 Het plan 
Volgens Van Leeuwen en de redactie van Hart van Holland is het schrijven van een 
uitgebreid en onderbouwd plan van levensbelang geweest voor de redactie.   
Dit plan heeft bijgedragen aan het opzetten van een nieuwe redactiestructuur en aan het 
schrijven van onderzoeksplannen en verantwoordingen voor fondsen en experimenten, 
eigenlijk “de enige manier om onderzoeksjournalistiek financieel te kunnen bolwerken.” 

In de eerste plaats een overzicht van alle onderwerpen waar zij in de komende periode 
meer aandacht aan gaan besteden: “Dat kunnen langlopende zaken zijn, zoals 
bijvoorbeeld de bouw van een vijfde dorp in de gemeente, maar ook zaken die voor een 
specifieke groep van groot belang zijn, zoals het verdwijnen van een buurthuis. Dit zal dus 
vrijwel ieder kwartaal, misschien wel iedere maand ook aan verandering onderheven zijn.” 

Verder bestaat het plan uit een lijst van belangrijke bronnen en netwerk die van belang 
zijn voor een bepaald dossier, of zoals Van Leeuwen het zelf noemt: “Eigenlijk een 
overzicht van de mensen waarmee je koffie moet drinken”. Een tijdsplan is ook van belang 
in een plan. Dat gaat over alle schijven: hoe lang doe je er per artikel over, hoe lang per 
dossier en hoe lang ga je überhaupt aan de ontwikkeling van onderzoeksjournalistiek 
werken? Volgens Van Leeuwen is hier een lange tijd over nagedacht bij de redactie van 
Hart van Holland: “Denken we dit voor eeuwig te kunnen volhouden? Maar dit is in veel 
gevallen toch ook afhankelijk van de bezetting.” 

3.2.6 Geldstromen 
De journalisten van Vlietnieuws houden aan hun “AOW projectje” zo’n beetje 1000 euro 
per jaar over. Dat is uiteraard niet veel en voor een normaal werkend persoon niet 
rendabel: “We denken wel na over onze opvolging, maar het is op deze manier gewoon 
onrealistisch. Uiteindelijk is het zo dat als wij er mee stoppen, de kritische journalistiek in 
onze gemeente verdwijnt. En dat vinden we wel pijnlijk, maar we zien in de huidige 
situatie gewoonweg geen andere oplossing.” 

Het grote gevaar van onderzoeksjournalistiek voor lokale redacties is het stoppen van de 
geldstromen. Volgens Van Leeuwen kan het hun wel eens “fataal gaan worden als de 
geldstroom stopt, maar ook voor de journalistieke kwaliteit in de regio”. Dat is een gevolg 
van twee zaken: minder tijd om te werken aan het netwerk én minder tijd om je dossiers 
zorgvuldig voor te bereiden. Dit zijn in beide gevallen taken die niet direct geld in het 
laatje brengen, maar wel van groot belang zijn voor het goed uitvoeren van de 
onderzoeksjournalistiek. Van Leeuwen stelt dat als volgt: “Als je telefoontjes van 
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belangrijke bronnen niet meer aan kan nemen, gaat dat ten koste van de zorgvuldigheid 
en kwaliteit van je onderzoek.” 

Overkamp pleit voor een nieuw financieel model, die bij voorkeur van de centrale 
overheid komt. Het is op dit moment te vaak een kwestie van ‘geld binnen halen om 
onderzoeksjournalistiek te kunnen bedrijven’, terwijl het in een gezonde situatie ‘geld 
binnen halen door onderzoeksjournalistiek te bedrijven’ zou moeten zijn: “Een project 
onderzoeksjournalistiek vanuit het Stimuleringsfonds is echt leuk voor een jaar, maar 
zoiets zou op termijn structureel doorontwikkeld kunnen en moeten worden.” 

Vanuit de gemeenten zal het volgens Overkamp nooit komen, die zijn dan te bang voor 
het stoppen van de onafhankelijkheid van kranten en platformen. “De vergelijkingen 
lopen daarin scheef”, stelt Overkamp: “De lokale omroep krijgt bakken geld van de 
gemeente, die zijn ook niet onafhankelijk? Ik zeg vaak tegen ambtenaren of wethouders: 
Er zijn wel wat bedrijven, grote bedrijven die in ons willen investeren. Zijn we dan nog 
onafhankelijk? Dan kunnen we nooit meer wat over die bedrijven schrijven.” 

Over steun van de overheid of andere instellingen is Goseling wat kritischer: er zijn 
volgens hem altijd bepaalde voorwaarden aan verbonden: “Uiteindelijk zul je altijd 
plannen moeten schrijven en verantwoordingen moeten indienen. Dat gaat vervolgens 
allemaal door besturen en commissies die daar dan weer uitspraken over moeten doen, 
gaat door tientallen filters en trechters. Dat kost veel te veel tijd en energie. Uiteindelijk 
heeft niemand daar wat aan.” 

3.3 Conclusies 
Uit de interviews zijn een aantal conclusies te trekken. Deze zijn onder te verdelen in de 
onderdelen ‘succesfactoren’, ‘valkuilen’ en ‘tips voor redacties’. Ik zet de drie hieronder op 
een rij. 

3.3.1 Succesfactoren 
Het is in de interviewronde duidelijk geworden dat iedere redactie zo een eigen manier 
heeft om onderzoeksjournalistiek succesvol te maken. Enerzijds is het afhankelijk van de 
gemeente of het dorp waarin een medium zich begeeft, anderzijds heeft het te maken 
met de situatie van de journalist die het raakt. Een objectief beeld vormen van 
succesfactoren voor redacties is vrijwel onmogelijk, maar kaders meegeven afhankelijk 
van een situatie is beter te doen. Daarom een aantal kaders, die ook terugkomen bij 
paragraaf 3.3.2: valkuilen. 

• Financiën: Een gezond financieel systeem is de succesfactor voor 
onderzoeksjournalistiek. Het is echter geen kwestie van “onderzoeksjournalistiek moet 
geld verdienen”, maar “we moeten genoeg verdienen om aan onderzoeksjournalistiek te 
kunnen doen.” 
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• Personeel: Zet niet alles in op het werven van personeel, maar kijk bijvoorbeeld naar 
hoe de  tijd van personeel beter kan worden ingedeeld. Uiteraard zijn, als er financiële 
ruimte is, een aantal extra handen meegenomen. Kies dan vooral voor mensen die zich 
voor de langere termijn aan de redactie willen binden. 

• Inhoud: De succesvolle redacties werken aan onderzoeksjournalistiek omdat zij de 
inhoud belangrijk vinden, niet omdat het veel content oplevert. Voor de inhoud kiezen 
en vervolgens weinig content creëeren is iets dat de portemonnee gaat raken, maar 
uiteindelijk kwalitatief en op de lange termijn tot betere resultaten gaat leiden.  

• Netwerk: Een groot netwerk is van levensbelang voor lokale onderzoeksjournalistiek. 
Ook op het oog nutteloze gesprekken kunnen geweldig nuttig zijn: hoe bekender de 
journalist is, hoe makkelijker de nodige informatie automatisch terechtkomt bij de 
redactie. 

3.3.2 Valkuilen 

• Financiën: Onderzoeksjournalistiek is een dure tak van sport. In de meeste gevallen 
levert het 0 euro op. In de huidige journalistieke markt zal een redactie naast het doen 
van onderzoek ook bezig zijn een werkend financieel model te vinden: opnieuw een 
tijdrovend proces.   

• Personeel: Uiteraard is het zo dat hoe meer mensen er in je redactie werken, hoe beter 
je taken kunt verdelen. De realiteit is echter anders: de meeste redacties kunnen het 
financieel niet opbrengen om meer mensen aan te nemen. Zet niet alles in op het 
werven van personeel: in het geval van onderzoeksjournalistiek heb je weinig aan 
mensen die zich niet voor een lange termijn aan de redactie willen binden. 

• Inhoud: Bij het doen van onderzoeksjournalistiek hoort ook een verlies in de 
hoeveelheid (dagelijkse of wekelijkse) content, wat je uiteindelijk weer in de 
portemonnee kan gaan raken. 

• Netwerk: Veel tijd besteden aan het netwerk betekent veel tijd niet besteden aan het 
creëeren van content. Dit is iets waar de financiële situatie van achteruit kan gaan. 
Daarbij is dus veel afhankelijk van het belang dat aan bepaalde onderwerpen gehecht 
wordt. 

3.3.3 Tips voor redacties 

• Begin niet aan onderzoeksjournalistiek als het je niet na aan het hart ligt. Voor de 
financiële voordelen hoef je het niet te doen. 

• Begin met een goed plan. Je kunt niet zomaar beginnen, je moet weten wat je wilt. 
Neem in zo’n plan mee: onderwerpen die je uitgebreider wilt coveren, lijst van 
belangrijke bronnen, hoeveel uren je denkt nodig te hebben, financiële bronnen die je 
wilt aanspreken en een plan voor de langere termijn (hoe lang houd ik dit vol?) 

• Besteed veel tijd en aandacht aan je netwerk. Het netwerk van bronnen binnen de 
samenleving, politiek en elders is van levensbelang voor je onderzoekswerk. Het 
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netwerk moet jou kunnen vinden én jij moet iemand uit je netwerk kunnen vinden als 
dat nodig acht. Ook op het oog “nutteloze” kopjes koffie kunnen heel nuttig zijn. 

• Schrijf waar het kan financiële bronnen aan die je willen ondersteunen. Denk hierbij aan 
provinciale steunfondsen en landelijke experimenten (zoals die van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek), maar loop ook niet weg voor individuen die 
jouw medium een warm hart toedragen. Kijk daarbij uiteraard wel uit voor 
belangenverstrengeling. 

• Probeer, hoe moeilijk ook, andere redacties mee te krijgen in bijvoorbeeld het stellen 
van kritische vragen. Hierdoor ben je niet meer alleen en kun je ook meer kritische 
vragen stellen. 

• Steek tijd en focus in de dossiers die je bijhoudt. Bij onderzoeksjournalistiek moet 
inhoud altijd voor content gaan. Als je geen verstand van zaken lijkt te hebben óf hebt, 
val je snel door de mand. Je kunt als redactie geen tientallen onderwerpen tegelijkertijd 
op hetzelfde niveau bijhouden. 
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HOOFDSTUK 4 Conclusies en aanbevelingen 

Aan het slot van het onderzoek doe ik een aantal aanbevelingen. In de eerste plaats doe 
ik dat voor de lokale media zelf, vervolgens volgen er ook nog bredere aanbevelingen, die 
niet specifiek voor de lokale media zelf zijn. 

4.1 Antwoorden op deelvragen 
In deze paragraaf beantwoorden we de deelvragen, die terug te vinden zijn in de inleiding 
van dit onderzoek. In paragraaf 4.1.2 wordt ook antwoord gegeven op het eerste deel van 
de hoofdvraag. 

4.1.1 Ontwikkelingen in lokale journalistiek 
De lokale journalistiek is de laatste twintig jaar flink ontwikkeld. Uit de deskresearch zijn 
een aantal bredere ontwikkelingen naar voren gekomen die de journalistiek op lokaal 
niveau op een positieve of negatieve manier hebben beïnvloed: 
• Grootschalige concentratie van lokale kranten, zowel door overnames tussen 

organisaties als overnames door grote organisaties als DPG 
• De daarbij behorende kostenbesparingen, namelijk het kleiner worden van redacties en 

het gebruik maken van freelance krachten om het kostenplaatje zo klein mogelijk te 
houden. Hierdoor gaat de tijd en aandacht die aan onderwerpen wordt besteedt naar 
beneden. 

• Een algemene daling van het aantal berichten, maar - nog veel schrijnender - een daling 
aan berichten die het lokaal beleid beschrijven en controleren. Redacties hebben 
zichtbaar minder aandacht voor het lokaal beleid in de gemeente. 

• Een scheefgroei tussen vraag en aanbod. Er is (grote) vraag naar nieuws over 
onderwerpen waarvoor de media over het algemeen weinig aandacht hebben, terwijl 
de vraag naar onderwerpen waar de media veel aandacht voor hebben, klein is. 

• Tot slot uiteraard het financiële vraagstuk. Mede door de opkomst van nieuwe 
journalistieke verdienmodellen waaraan veel lokale media niet of te laat zijn 
aangesloten, het ontbreken van een basisfinanciering en een lage betalingsbereidheid 
voor lokaal nieuws lopen veel lokale media tegen hun grenzen op. 

4.1.2 Staat van de lokale onderzoeksjournalistiek 
Uit mijn kwantitatief onderzoek is gebleken dat op dit moment 47% van de ondervraagde 
redacties stelt aan onderzoeksjournalistiek te doen. Hierin zie je dat de definitie van 
onderzoeksjournalistiek bij iedere redactie anders is: waar de ene redactie een artikel 
waaraan zij meer dan 5 uur besteden al lijkt te zien als onderzoeksjournalistiek, heeft een 
andere redactie meer tijd of energie nodig om iets als onderzoeksjournalistiek te 
bestempelen.  
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De fundamenten van de onderzoeksjournalistiek zijn voor een groot gedeelte aanwezig. 
Bijna 60% houdt meer dan 5 politiek en/of maatschappelijke onderwerpen bij. Alhoewel 
veel redacties wel veel onderwerpen bijhouden, komen er weinig artikelen voort uit deze 
onderwerpen: Maar 11% van de redacties schrijft artikelen waar meer dan een dag werk 
in zit. 

4.1.3 Succesvolle onderzoeksjournalistiek 
Uit mijn kwalitatief onderzoek kwamen een aantal kaders naar voren die belangrijk zijn als 
je succesvol wilt zijn in het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek.  

Allereerst is een financieel model nodig dat werkt voor de redactie en het platform. Soms 
is het daarbij noodzakelijk om te proberen meer geld los te krijgen door mee te doen aan 
projecten of sponsors te zoeken. Hiervoor moet echt wat tijd vrijgemaakt worden. De 
inhoud staat voorop bij onderzoeksjournalistiek en dat betekent kwaliteit boven 
kwantiteit. Het aantal artikelen dat per week kan worden geschreven zal dus achteruit 
gaan, omdat je meer tijd steekt in grotere en inhoudelijkere artikelen. Netwerk is bij de 
“kwaliteit boven kwantiteit” aanpak van levensbelang. Aandacht besteden aan netwerk 
betekent veel kopjes koffie drinken en werken aan je eigen bekendheid in de regio waar je 
actief bent. Uiteraard is extra handen in het personeelsbestand altijd meegenomen, maar 
voor veel redacties is dat niet haalbaar. 

4.2 Aanbevelingen voor lokale journalistiek 
Ik wil als conclusie van dit onderzoek in de eerste plaats een aantal aanbevelingen doen 
aan de lokale redacties die willen beginnen aan onderzoeksjournalistiek. In de volgende 
paragraaf geef ik ook een aantal aanbevelingen aan de journalistiek in zijn algemeenheid. 
In deze paragraaf beantwoorden we ook het tweede deel van de hoofdvraag: ‘wat zijn de 
succesfactoren voor het uitvoeren van lokale onderzoeksjournalistiek?’ 

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat onderzoeksjournalistiek niet iets is waar je geld 
mee kunt verdienen. Er zijn wel drie andere redenen om aan onderzoeksjournalistiek te 
beginnen: liefde voor het journalistieke werk, reacties van de lezers en consumenten en 
belang voor de gemeente en de regio. Begin niet aan onderzoeksjournalistiek als je denkt 
er financiële voordelen uit te halen: die mogelijkheden zijn er niet of nauwelijks. 

Om te beginnen aan onderzoeksjournalistiek is er een plan nodig. In dit plan kunnen een 
aantal belangrijke elementen worden meegenomen:  

• Onderwerpen die je uitgebreider wilt coveren. Dit is uiteraard ook aan verandering 
onderhevig, omdat de onderwerpen ook afhankelijk zijn van de actualiteit, het starten 
van onderwerpen en het beëindigen van dossiers. 

• Lijst van belangrijke bronnen en netwerk waar je rond de onderwerpen veel mee 
praat en waar je op bezoek gaat. 
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• Hoeveel uren je denkt nodig te hebben voor bepaalde dossiers en voor de individuele 
artikelen. Ook dit is afhankelijk van de actuele waarde van de dossiers. 

• De financiële bronnen die je wilt aanspreken. 
• Een plan voor de langere termijn. Hierbij is van belang dat je ook als redactie bepaald 

hoe lang je in ieder geval met onderzoeksjournalistiek bezig wilt zijn: een soort 
streven. 

Zonder plan is het bijna niet mogelijk om het vol te houden, vooral omdat er best veel tijd 
gaat zitten in werven van fondsen en andere financiële bronnen om aan geld te komen 
voor een goede uitvoering. Dit is dan ook gelijk de volgende aanbeveling: schrijf zoveel 
mogelijk financiële bronnen aan om je werk te ondersteunen. Denk daarbij niet alleen 
aan fondsen of experimenten, maar probeer ook te denken aan een soort steunvorm 
voor mensen die jouw initiatieven een warm hart toedragen. 

Het belang van het netwerk kan niet genoeg worden aangestipt. Dit werkt echter twee 
kanten op: het netwerk moet jou op een goede manier kunnen vinden en jij moet het 
netwerk op een goede wijze kunnen vinden. Dit betekent ook dat er soms “nutteloze” 
kopjes koffie tussen kunnen zitten die je misschien niet veel informatie opleveren, maar 
waar wel behoefte aan is binnen het netwerk. 

Tot slot: het bijhouden van dossiers over maatschappelijk relevante onderwerpen. 
Gelukkig zien we in de conclusies van paragraaf 4.1.2. dat het met dat fundament in veel 
gevallen al heel goed zit. Als je geen verstand van zaken lijkt te hebben óf hebt, val je snel 
door de mand. Je kunt als redactie geen tientallen onderwerpen tegelijkertijd op hetzelfde 
niveau bijhouden. 

4.3 Aanbevelingen voor algemene journalistiek 
Vervolgens geeft het onderzoek een aantal aanbevelingen aan het journalistieke 
speelveld. Wat kan de journalistiek er in zijn algemeenheid aan doen om het 
journalistieke landschap op lokaal gebied te veranderen en daardoor het uitvoeren van 
lokale onderzoeksjournalistiek te stimuleren? Deze aanbevelingen vallen niet binnen de 
hoofdvraag, maar zijn wel van belang om te benoemen om het onderzoek naar de staat 
van de onderzoeksjournalistiek compleet te maken. 

In eerste instantie kijken we naar de balans tussen kwaliteit en kwantiteit: deze twee 
moeten meer in evenwicht worden gebracht. Dit is alleen mogelijk door het kwalitatieve 
gedeelte aantrekkelijker te maken. De druk van het creëeren van content moet er bij de 
lokale redacties af. Daarvoor is een financieel model nodig dat er enerzijds voor zorgt dat 
er meer tijd en ruimte is om aan onderzoek te doen en anderzijds de ruimte biedt om 
minder stukken te schrijven die “geld opleveren”, bijvoorbeeld advertorials of clickbait 
artikelen. 
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Om dit mogelijk te maken is een financieel model nodig die te controleren is, niet te veel 
bureaucratie bevat en ook over langere termijn, bijvoorbeeld 20 tot 50 jaar, kan blijven 
bestaan. Dat kan worden geconcludeerd uit meerdere onderdelen van dit onderzoek. Dit 
financiële model moet in ieder geval een aantal onderdelen bevatten: 
• Het geld kan het beste uit een begroting komen van één van de ministeries komen. Als 

dit bij de gemeenten vandaan komt, zou het kunnen leiden tot discussies over 
belangenverstrengeling. 

• Bij het verdelen van het geld moet gekeken worden naar de wil van redacties om met 
serieuze onderzoeksjournalistiek te beginnen. Hiervoor kan een plan zoals in paragraaf 
4.2 benoemd, een uitstekende basis zijn. 

• Iedere redactie zou mee moeten kunnen doen. Niet alleen de kranten van de grote 
organisaties, maar ook de hyperlocals en de onafhankelijke kranten moeten volledig 
mee kunnen doen. 

• Na een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) zal moeten worden geëvalueerd hoe 
het gaat. Tussendoor moet er niet te veel bemoeienis zijn met het werk van de 
redacties.  

• Het geld zou eventueel ook gelabeld kunnen worden, bijvoorbeeld een budget voor het 
aannemen van een kartrekker op het gebied van onderzoeksjournalistiek (buiten de 
hoofd- of eindredactie), budget voor trainingen en een budget voor het behoud en de 
uitbreiding van netwerk. 

• Het financieel model moet echt een basis zijn: redacties moeten zelf de ruimte krijgen 
om bijvoorbeeld aanvragen te doen bij fondsen of om financiële steun te krijgen van 
geïnteresseerde lezers. 

Tot slot is bredere aandacht voor lokale journalistiek van belang, waarmee in dit geval 
vooral het verbeteren van het imago, zowel intern als extern, wordt bedoeld. Nog altijd 
wordt de lokale journalistiek gezien als een opstapje naar de landelijke journalistiek, 
waardoor het belangrijke onderzoekswerk lokaal niet goed tot zijn recht komt. Gedachten 
mijnerzijds om dit imago te verbeteren zijn: meer geld beschikbaar stellen om 
journalisten langer bij lokale redacties te houden of opleidingen bieden aan vrijwilligers 
van de lokale redacties om het journalistieke niveau van redacties die (noodgedwongen) 
met veel vrijwilligers werken op te krikken. 

4.4 Antwoord op onderzoeksvraag 
Het onderzoek sluit af met het antwoord op de vraag Wat is de staat van de 
onderzoeksjournalistiek bij lokale (internet)kranten en wat zijn de succesfactoren voor het 
uitvoeren van lokale onderzoeksjournalistiek? 

De lokale onderzoeksjournalistiek bevind zich in een startende fase. Veel redacties 
spreken de wens uit aan onderzoeksjournalistiek te doen en leggen hier inmiddels al een 
basis voor. Veel redacties lopen vervolgens tegen een blokkade aan: de financiële 
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middelen of de mankracht mist om voor langere periode met onderzoeksjournalistiek 
aan de slag te gaan.  

Hierbij kan worden gesteld dat een landelijke aanpak van belang is om de staat van de 
lokale onderzoeksjournalistiek verder te verbeteren. Hierbij moet financiële steun 
mogelijk worden gemaakt, maar ook het imago van de lokale journalistiek in zijn 
algemeen worden verbeterd. Dit ligt dus niet alleen bij de overheid, maar ook bij 
organisaties als de NVJ. 

Vervolgens worden bij de redacties waarbij dat wel lukt een aantal belangrijke 
succesfactoren gesignaleerd: allereerst een belangrijk doorzettingsvermogen, dat 
voortkomt uit “hart voor de zaak” en het idee dat het onderzoekswerk relevant is voor de 
gemeente en ook effect heeft op het leven van de inwoners. Vervolgens is een goed 
uitgewerkt plan van zeer grote relevantie. Met dit plan als basis wordt gezocht naar 
mogelijkheden om het financieel mogelijk te kunnen maken, maar misschien nog wel 
belangrijker: er wordt dagelijks aandacht besteed aan de journalistieke dossiers én aan 
het bijbehorende netwerk. Hierdoor worden de artikelen beter, waardevoller en dus ook 
meer waard. 
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HOOFDSTUK 5 Journalistieke productie 

In dit hoofdstuk zijn de twee versies van de journalistieke productie opgenomen. 
Daarnaast zijn ook de verschillende feedback momenten met de redactie van Villamedia 
opgenomen. Dit alles op chronologische volgorde. 

Na het toesturen van het eerste deel van het onderzoek, dat uiteindelijk het tweede 
hoofdstuk is geworden, kreeg ik de volgende feedback van de redactie: 

Vervolgens kreeg ik feedback op het tweede deel van het onderzoek, wat uiteindelijk het 
derde hoofdstuk is geworden. Dit was een telefoongesprek met hoofdredacteur Dolf 
Rogmans. Hierbij heb ik de volgende zaken genoteerd: 
• Het moet niet een zielig verhaal worden, dat de redacties het zo zwaar hebben 
• Leg in het artikel ook nadruk op wat de redacties intern doen om de zaakjes op orde te 

krijgen 
• In principe leg je echt wel goede conclusies over het ontbreken van een financiële basis. 

De zwakte zit hem in het feit dat ze zelf de oplossing ook niet hebben. 

Vervolgens is hieruit de eerste versie van het artikel gekomen: 
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———————————————————————————————————————— 
Lokale onderzoeksjournalistiek heeft nog lange weg te gaan 

Onderzoeksjournalistiek op lokaal niveau is flink in ontwikkeling, maar loopt 
tegen flink wat hobbels aan. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek 
onder ruim 100 lokale redacties. Steeds meer lokale media zoeken hun heil in 
lokale onderzoeksjournalistiek, maar de behoefte op deze vorm van 
journalistiek weegt bij lange na niet op tegen de financiële gevolgen die dit voor 
het medium heeft. 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat steeds meer consumenten geïnteresseerd zijn 
in wat er in hun achtertuin gebeurd. Volgens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
behoort het publiek van lokale media tot het meest geïnteresseerde publiek van het land. 
Deze ontwikkeling is ook bij de lokale media zelf duidelijk: het niveau mag dan ook 
omhoog. 

Interesse 
Dat gebeurd dan ook: steeds meer kranten en platformen hebben interesse in 
onderzoeksjournalistiek. Uit de resultaten van een onderzoek onder bijna 100 lokale 
redacties blijkt dat meer dan 80% van de redacties interesse heeft in 
onderzoeksjournalistiek en het ook zien zitten dit op te pakken. Tegenover dit positieve 
verhaal staat ook een negatieve: voor ruim 45% van de redacties is het - naar eigen 
zeggen - niet mogelijk om aan onderzoeksjournalistiek te doen.  

Ook in het dagelijks werk zien veel redacties en journalisten het nut en de noodzaak van 
onderzoeksjournalistiek. Natalie Overkamp, hoofdredacteur en journalist van het lokale 
journalistieke platform Ermelo van Nu, ziet dit meer dan eens: “Zeker in de coronacrisis, 
toen veel vastigheden bij mensen wegvielen, werd je echt zeer regelmatig aangesproken: 
“Weet jij hier en hier iets van?”. Het is van grote waarde voor de mensen, dat zijn jouw 
lezers en inwoners van jouw dorp.” 

Veel redacties hebben de eerste stappen richting een toekomst met 
onderzoeksjournalistiek wel al gezet, zo blijkt uit het onderzoek. 25% van de redacties 
neemt nu al meer dan 10 maatschappelijk relevante onderwerpen regelmatig onder de 
loep, terwijl nog eens 28% dit met tussen de 5 en 10 onderwerpen doet. Dit soort 
‘dossiers’ aanleggen is voor veel succesvolle redacties een goede eerste stap geweest. 

Carel Goseling, journalist bij hyperlocal Vlietnieuws in Leidschendam-Voorburg, stipt het 
belang van het goed bijhouden van maatschappelijke thema’s regelmatig aan bij collega-
journalisten: “Je moet sommige dossiers echt door en door kennen. Enerzijds val je bij 
onvoldoende kennis door de mand als je vragen gaat stellen aan verantwoordelijke 
partijen, anderzijds kan je bij voldoende kennis echt een verschil maken.” 
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Kwantiteit boven kwaliteit 
Op papier is het eigenlijk verrassend goed gesteld met de lokale onderzoeksjournalistiek, 
maar in de praktijk valt dit eigenlijk best wel tegen. Voor artikelen waar lang aan gewerkt 
moet worden is nog maar erg weinig ruimte. Meer dan de helft van de ondervraagde 
redacties geeft aan geen artikelen te maken waar meer dan een dag onderzoekswerk in 
zit, 31% doet dit maar één keer.  

Ook het aantal uren dat gemiddeld in een artikel in de krant of op de internetpagina 
zitten is weinig: voor de helft van de redacties is dit tussen de 2 en 4 uur, voor een kwart 
zelfs minder dan 2 uur. Deze cijfers zeggen volgens Overkamp ook iets over de manier 
waarop veel redacties naar hun werk kijken: “Content en dus kwantiteit gaat boven de 
kwaliteit van de journalistiek bij heel veel redacties.” 

Dit is vaak niet een keuze van redacties, maar eerder een gedwongen reactie op de 
financiële onzekerheid die bij veel redacties komt kijken. Dat stelt ook Overkamp: 
“Uiteindelijk is in de huidige journalistiek de hamvraag: wie gaat dat betalen? Je moet de 
rekeningen gewoon kunnen betalen.” 

Financieel model 
Dat “rekeningen betalen” is voor veel redacties een reden om te wachten met het zetten 
van de eerste stappen richting lokale onderzoeksjournalistiek. Het aantal uren dat in een 
artikel gestopt wordt, leveren volgens Overkamp gewoonweg geen cent op: “In principe is 
het voldoende geld ophalen om aan onderzoeksjournalistiek te kunnen doen, niet geld 
ophalen door aan onderzoeksjournalistiek te doen.” 

Bij het lokale weekblad Hart van Holland, actief in de gemeenten Waddinxveen en 
Zuidplas, lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Om daar iets aan te doen, is de 
redactie met een uitgebreid plan gekomen. Hierdoor hebben ze rekening kunnen houden 
met het creëeren van vastigheid voor de journalisten. Volgens journalist Erik van Leeuwen 
heeft dat de nodige gevolgen voor hoe er met de financiële middelen wordt omgegaan: 
“De redactie is vaak meer tijd kwijt aan het schrijven van onderzoeksopzetten en 
fondsaanvragen dan aan het schrijven van serieuze artikelen. Er is heel veel geld nodig 
voor het onderzoekswerk dat wij doen.” 

Veel redacties pleiten voor een nieuw financieel model voor lokale redacties, gesteund 
vanuit de landelijke overheid. Op die manier kun je toe naar een gezonde situatie waarbij 
je geld kunt verdienen aan de journalistiek. Alhoewel er op de achtergrond over gepraat 
blijft worden, lijkt het een niet te doorgronden strijd om de euro’s te zijn, waardoor het in 
de huidige situatie bij experimenteren blijft. Volgens Overkamp is de periode van 
experimenteren en onderzoeken binnenkort wel een keer voorbij: “Het is echt wel leuk 
voor een jaar, maar op termijn moet zoiets structureel worden doorontwikkeld.” 
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De conclusie uit het onderzoek is dan ook duidelijk: de fundamenten van de 
onderzoeksjournalistiek zijn voor een groot gedeelte aanwezig, maar de uitvoering heeft 
op vele gebieden nog een heleboel stappen te maken. Vooral een financiële basis leggen 
om aan onderzoeksjournalistiek te kunnen doen is voor veel beginnende redacties een 
stap te ver, waardoor het uiteindelijk niet goed van de grond komt. Uiteindelijk is 
onderzoeksjournalistiek iets dat je naar aan het hart moet liggen. Alhoewel Overkamp, 
Van Leeuwen en Goseling alle drie een andere aanpak hebben, zijn ze het over één ding 
eens: als je de waarde van het onderzoekswerk niet in ziet, kun je er beter niet aan 
beginnen. 
———————————————————————————————————————— 

Op deze versie van het artikel heb ik van de redactie van Villamedia de volgende feedback 
gekregen: 
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In een telefoongesprek met Dolf Rogmans heb ik ook nog de volgende punten 
meegekregen: 
• Je mag de formuleringen wel wat steviger neerzetten. Het goede aan je artikel is dat het 

niet een zielig verhaal is voor de redacties, maar juist een goed verhaal die beide kanten 
belicht 

• Knap dat je zowel voor de lokale media als voor de betrokken partijen buiten de lokale 
journalistiek een vinger op de zere plek legt. 

Op basis van de feedback van Villamedia heb ik de tweede versie van het artikel 
geschreven.  

———————————————————————————————————————— 
Lokale onderzoeksjournalistiek heeft nog lange weg te gaan 

Onderzoeksjournalistiek op lokaal niveau is in ontwikkeling, maar loopt tegen 
flink wat hobbels aan. Dat is een van de conclusies uit het afstudeeronderzoek 
van Niels van Arkel in samenwerking met Villamedia, onder bijna 100 lokale 
redacties. Steeds meer lokale media zoeken hun heil in lokale 
onderzoeksjournalistiek, maar de behoefte aan deze vorm van journalistiek 
weegt bij lange na niet op tegen de financiële gevolgen die dit voor het medium 
heeft. 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat steeds meer consumenten geïnteresseerd zijn 
in wat er in hun achtertuin gebeurt. Volgens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
behoort het publiek van lokale media tot het meest geïnteresseerde publiek van het land. 
Deze ontwikkeling is ook bij de lokale media zelf duidelijk: het niveau mag dan ook 
omhoog. 

Interesse 
Dat gebeurt dan ook: steeds meer kranten en platformen hebben interesse in 
onderzoeksjournalistiek. Uit de resultaten van een onderzoek onder bijna 100 lokale 
redacties blijkt dat meer dan 80% van de redacties interesse heeft in 
onderzoeksjournalistiek en het ook zien zitten dit op te pakken. Tegenover dit positieve 
verhaal staat ook een negatieve: voor ruim 45% van de redacties is het - naar eigen 
zeggen - niet mogelijk om aan onderzoeksjournalistiek te doen.  

Ook in het dagelijks werk zien veel redacties en journalisten het nut en de noodzaak van 
onderzoeksjournalistiek. Natalie Overkamp, hoofdredacteur en journalist van het lokale 
journalistieke platform Ermelo van Nu, vindt dit sinds de coronacrisis nog duidelijker 
geworden: “Zeker in de coronacrisis, toen veel vastigheden bij mensen wegvielen, werd je 
echt zeer regelmatig aangesproken: “Weet jij hier en hier iets van?”. Het is van grote 
waarde voor de mensen, dat zijn jouw lezers en inwoners van jouw dorp.” 
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Veel redacties hebben de eerste stappen richting een toekomst met 
onderzoeksjournalistiek wel al gezet, zo blijkt uit het onderzoek. 25% van de redacties 
neemt nu al meer dan 10 maatschappelijk relevante onderwerpen regelmatig onder de 
loep, terwijl nog eens 28% dit met tussen de 5 en 10 onderwerpen doet. Dit soort 
‘dossiers’ aanleggen is voor veel succesvolle redacties een goede eerste stap geweest. 

Carel Goseling, journalist bij hyperlocal Vlietnieuws in Leidschendam-Voorburg, stipt het 
belang van het goed bijhouden van maatschappelijke thema’s regelmatig aan bij collega-
journalisten: “Je moet sommige dossiers echt door en door kennen. Enerzijds val je bij 
onvoldoende kennis door de mand als je vragen gaat stellen aan verantwoordelijke 
partijen, anderzijds kan je bij voldoende kennis echt een verschil maken.” 

Kwantiteit boven kwaliteit 
Op papier lijkt het verrassend goed gesteld met de lokale onderzoeksjournalistiek, maar 
in de praktijk valt dit eigenlijk best wel tegen. De meeste redacties houden veel dossiers 
bij en schrijven artikelen over de onderwerpen die leven, maar die artikelen zijn vaak niet 
lang. Voor artikelen waar lang aan gewerkt moet worden is nog maar erg weinig ruimte. 
Meer dan de helft van de ondervraagde redacties geeft aan geen artikelen te maken waar 
meer dan een dag onderzoekswerk in zit, 31% doet dit maar één keer.  

Ook het aantal uren dat gemiddeld in een artikel in de krant of op de internetpagina 
zitten is weinig: voor de helft van de redacties is dit tussen de 2 en 4 uur, voor een kwart 
zelfs minder dan 2 uur. Deze cijfers zeggen volgens Overkamp ook iets over de manier 
waarop veel redacties naar hun werk kijken: “Content en dus kwantiteit gaat boven de 
kwaliteit van de journalistiek bij heel veel redacties.” 

De oplossing daarvoor lijkt simpel: minder korte stukken schrijven en meer ruimte maken 
voor de langere artikelen. In het geval van lokale redacties is dit vaak geen keuze, omdat 
het huishoudboekje van de krant of de website het niet trekt. Dat ziet ook Overkamp: 
“Het feit is dat er te veel artikelen die veel geld opleveren, bijvoorbeeld advertorials 
gemaakt voor bedrijven, gemaakt moeten worden om de kosten te kunnen drukken.” 

Bij lokale media is nog geen geschikt verdienmodel gevonden om lokale 
onderzoeksjournalistiek te kunnen bekostigen. Dit komt omdat de betalingsbereidheid 
van consumenten voor lokale journalistiek heel laag is. Daarom is het maken van 
advertorials en andere goed verdiende vormen van artikelen vaak niet een keuze van 
redacties, maar eerder een reactie op de financiële onzekerheid. Dat stelt ook Overkamp: 
“Uiteindelijk is in de huidige journalistiek de hamvraag: wie gaat dat betalen? Je moet de 
rekeningen gewoon kunnen betalen.” 

Financieel model 
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Dat “rekeningen betalen” is voor veel redacties een reden om te wachten met het zetten 
van de eerste stappen richting lokale onderzoeksjournalistiek. Het aantal uren dat in een 
artikel gestopt wordt, leveren volgens Overkamp gewoonweg geen cent op: “In principe is 
het voldoende geld ophalen om aan onderzoeksjournalistiek te kunnen doen, niet geld 
ophalen door aan onderzoeksjournalistiek te doen.” 

Bij het lokale weekblad Hart van Holland, actief in de gemeenten Waddinxveen en 
Zuidplas, lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Om daar iets aan te doen, is de 
redactie met een uitgebreid plan gekomen. Hierdoor hebben ze rekening kunnen houden 
met het creëeren van vastigheid voor de journalisten. Volgens journalist Erik van Leeuwen 
is dit plan voor hen “de enige manier om onderzoeksjournalistiek financieel te kunnen 
bolwerken.” 

Het maken van dit plan heeft het werk op de lange termijn makkelijker gemaakt, maar nog 
steeds heeft het bedelen om geld de nodige gevolgen heeft gehad voor het werk van de 
redactie: “We zijn vaak meer tijd kwijt aan het schrijven van onderzoeksopzetten en 
fondsaanvragen dan aan het schrijven van serieuze artikelen. Dat maakt het uiteindelijk 
toch minder interessant.” 

Veel redacties pleiten voor een nieuw financieel model voor lokale redacties, gesteund 
vanuit de landelijke overheid. Op die manier kun je toe naar een gezonde situatie waarbij 
je geld kunt verdienen aan de journalistiek. Alhoewel er op de achtergrond over gepraat 
blijft worden, lijkt het een niet te doorgronden strijd om de euro’s te zijn, waardoor het in 
de huidige situatie bij experimenteren blijft. Volgens Overkamp is de periode van 
experimenteren en onderzoeken binnenkort wel een keer voorbij: “Het is echt wel leuk 
voor een jaar, maar op termijn moet zoiets structureel worden doorontwikkeld.” 

De conclusie uit het onderzoek is dan ook duidelijk: de fundamenten van de 
onderzoeksjournalistiek zijn voor een groot gedeelte aanwezig, maar de uitvoering heeft 
op vele gebieden nog een heleboel stappen te maken. Lokale onderzoeksjournalistiek 
heeft twee dingen nodig: Geloof in het werk dat je doet en de effecten die het heeft voor 
de omgeving én een financiële basis om aan onderzoeksjournalistiek te kunnen doen. Dat 
laatste is voor veel beginnende redacties een stap te ver, waardoor het uiteindelijk niet 
goed van de grond komt. Alleen een financiële basis is overigens niet genoeg. Ondanks 
dat Overkamp, Van Leeuwen en Goseling alle drie een andere aanpak hebben, zijn ze het 
over één ding eens: als je de waarde van het onderzoekswerk niet in ziet, kun je er beter 
niet aan beginnen. 
———————————————————————————————————————— 

Bij het inleveren van dit onderzoek ligt de tweede versie van het artikel bij de redactie van 
Villamedia. 
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HOOFDSTUK 6  Reflectie 
In de reflectie reflecteer ik op het proces, de methodologie, de uitvoering en mijzelf als 
journalist. 

6.1 Reflectie op start onderzoek 
Voordat ik aan dit onderzoek begon, heb ik lang gedaan over het zoeken naar een goede 
onderzoeksvraag. Omdat zowel aan de kwalitatieve als aan de kwantitatieve zijde van dit 
onderzoek veel interessante vragen te stellen zijn, ben ik met mijn afstudeerbegeleider 
voor een langere tijd bezig geweest om daar een goede balans in te vinden.  

In de eerste fase van het onderzoek was het plan om onderzoek te doen naar de 
succesfactoren van onderzoeksjournalistiek in lokaal verband, iets waar tot dan toe nog 
weinig over bekend bleek te zijn. In mijn verkennende literatuurstudie, waarvan een deel 
is opgenomen in de aanleiding van dit onderzoek, kwam ik er achter dat er überhaupt 
weinig bekend is over het wel en wee van de lokale onderzoeksjournalistiek. Dit is de 
reden dat in overleg met de afstudeerbegeleider uiteindelijk gekozen is voor een 
hoofdvraag bestaande uit twee delen: de staat van de onderzoeksjournalistiek en de 
succesfactoren hiervan. Terugkijkende op het proces is dit een goede keuze geweest, 
aangezien hierdoor het onderzoek ook daadwerkelijk actuele waarde heeft gekregen. 

Door de verandering van de onderzoeksvraag moest ook mijn product een andere vorm 
krijgen. In eerste instantie was namelijk mijn plan een handboek te schrijven met tips voor 
de lokale onderzoeksjournalistiek en deze uit te reiken aan redacties die hiermee willen 
starten. Doordat het onderzoek naar de staat van de onderzoeksjournalistiek hier aan 
toegevoegd is, leek het mijzelf en de afstudeerbegeleider niet verstandig om dit 
handboek als doel te stellen. Daarom ben ik al snel in overleg getreden met de 
hoofdredacteur van Villamedia, Dolf Rogmans. Hij zag waarde in mijn onderzoeksvraag en 
stelde voor dat ik in opdracht van Villamedia het kwantitatieve onderzoek zou uitvoeren 
en daarover een kort artikel zou schrijven.  

6.2 Reflectie op methodologie 
Ik ben begonnen met het uitvoeren van het kwantitatieve onderzoek, omdat mijn gevoel 
was dat hier het langste tijd overheen zou gaan. Dit zou dan ook de basis kunnen worden 
van mijn kwalitatieve onderzoek, in samenhang met de literatuurstudie. Dit is uiteindelijk 
een goede keus geweest, maar leverde mij in het begin van de periode wel veel stress op. 
Het maken van een lijst van 339 redacties kostte mij namelijk veel langer dan waar ik op 
gerekend had, waardoor er de nodige planningsproblemen begonnen te ontstaan. Daar 
zou ik dus op een volgend moment meer tijd voor willen vrijmaken. 

Met het opstellen van de enquête, waarbij ik vooral doel op de vraagstelling, ben ik best 
lang bezig geweest. Voor mij was het van belang om de vragen zo te formuleren, dat het 
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voldeed aan een aantal eisen, die voorkomen in de literatuur van Kussendrager, Van der 
Lugt & Verschoor (2014, p. 112). Het ene antwoord moet niet belangrijker zijn of 
zwaarder wegen dan het andere antwoord, de antwoorden moeten niet onlogisch of 
onterecht zijn, de selectie van de deelnemers moet volledig zijn en de definitie moet 
duidelijk zijn. Op de laatstgenoemde heb ik één uitzondering gemaakt, namelijk de term 
onderzoeksjournalistiek. Hier heb ik lang mee geworsteld, omdat ik verwachtte dat 
mensen hierover zouden vallen. Uiteindelijk is het mijns inziens een goede beslissing 
geweest om deze term vaag te houden, want hierdoor heb ik kunnen concluderen dat 
iedere redactie ook een eigen definitie van de term heeft. 

Een aantal zaken in de uitvoering van het literatuuronderzoek zou ik de volgende keer 
anders doen. Ik zou allereerst beginnen met het uitgebreider zoeken naar literatuur en 
vooral de vergelijking met journalistiek in andere landen verder willen trekken. Daarvoor 
zou ik een lijst aan willen leggen met artikelen, boeken en onderzoeken en deze willen 
labelen in volgorde van belang voor het onderzoek (Koetsenruijter & Van Hout, 2018, p. 
179) In mijn geval ben ik hier iets te vrij mee omgegaan. Hierdoor had ik wel meer vrijheid 
in het vinden van bronnen buiten de gebaande paden, maar heb ik toch het gevoel dat ik 
zaken gemist heb. 

6.3 Reflectie op uitvoering 
Ik heb getracht in de uitvoering een zekere vorm van onafhankelijkheid te behouden. Dit 
is ook de reden dat ik ervoor heb gekozen om voorafgaand aan het onderzoek geen 
hypothese te stellen. Volledig onafhankelijk, dus zonder meningen vooraf, is onmogelijk 
gebleken. Daarom heb ik de definitie van Kovach & Rosenstiel (2014, p. 144) gebruikt: 
“Onafhankelijk is een ethische ‘mindset’ die de journalist helpt denken verder te kijken 
dan klasse, economische status, ras, etniciteit, religie, geslacht of ego.” 

Ik ben heel tevreden met de manier waarop de enquête is verstuurd en ontvangen. Ik 
heb een aantal hele leuke reacties gekregen, maar ook de nodige opmerkingen. Ik vind 
het belangrijk om hierop vervolgens te antwoorden en een verantwoording te geven over 
de keuzes die ik gemaakt heb. Hierdoor kwamen leuke gesprekken los met redacties. 
Deze zijn niet zo relevant voor dit onderzoek, maar kan en wil ik op een later moment wel 
verder onderzoeken. 

Bij het selecteren van de redacties voor de interviews heb ik mij strikt proberen te 
houden aan de richtlijnen die ik in de methodologie heb genoemd. Helaas komen twee 
van de drie redacties nog steeds uit Zuid-Holland, waardoor de spreiding misschien wat 
minder lijkt. Gelukkig zijn de gemeenten waar de twee media over berichten, compleet 
verschillend. Uiteraard heb je geen invloed op de data. De volgende keer zou ik iets meer 
spreiding willen hebben tussen de redacties in het kwalitatieve onderzoek. Ik ben erg blij 
dat ik deze redacties heb kunnen interviewen, omdat ze alle drie een schot in de roos 
bleken te zijn. 
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Met het uitvoeren van de interviews ben ik erg tevreden. Ik had graag nog een aantal 
interviews willen doen met redacties die het wat minder goed voor elkaar hebben. Daarin 
had ik graag de redenen willen horen dat het niet slaagt en waar de redacties dan 
daadwerkelijk tegenaan lopen. Dit was echter geen onderdeel van de hoofdvraag en de 
deelvragen. Dat is de reden dat ik hier in dit onderzoek geen aandacht aan heb besteedt. 

In reactie op de eerste versie van het artikel voor Villamedia kreeg ik een aantal 
waardevolle reacties terug. In een telefonisch gesprek gaf hoofdredacteur Dolf Rogmans 
een aantal complimenten en een aantal waardevolle tips mee. Hij vond het onderwerp 
van zeer grote journalistieke relevantie en ziet de waarde van het onderzoek daarnaar. Hij 
vond het te prijzen dat een groot deel van de respondenten hebben gereageerd op het 
onderzoek, waardoor de resultaten echt wat zeggen over de lokale journalistiek in zijn 
algemeen. In het geval van de conclusies vond de hoofdredacteur dat ik wel wat 
scherpere formuleringen mocht gebruiken. Hier heb ik dan in mijn tweede versie ook 
rekening mee gehouden.  

Bij het inleveren van deze scriptie ligt de tweede versie van de journalistieke productie, in 
hoofdstuk 5 opgenomen, bij de redactie van Villamedia. De resultaten van de 
kwantitatieve en de kwalitatieve inhoudsanalyse worden op dit moment door de redactie 
gebruikt om na te denken over een reeks artikelen over dit onderwerp. Hierbij zal ik ook 
nauw betrokken worden. Ik ben erg tevreden met de samenwerking met Villamedia en 
ben er van overtuigd dat, ondanks dat de scriptie wel het einde is van dit onderzoek, het 
onderzoek naar lokale onderzoeksjournalistiek voorlopig nog niet zal eindigen. 

6.4 Reflectie op lokale onderzoeksjournalistiek en mijzelf als 
journalist 

Ik kwam er gedurende het onderzoek achter dat de lokale onderzoeksjournalistiek in 
theorie bij veel mensen, inclusief lokale journalisten zelf, best wel leeft. In de praktijk is dat 
vaak anders, omdat veel journalisten het gedurende een tijd opgeven. Ik hoop dat de 
resultaten uit dit onderzoek op termijn voor redacties een steuntje in de rug kunnen zijn. 
In zijn algemeenheid vind ik dat de rol van onderzoeksjournalistiek groter is dan dat ik 
vooraf in mijn onderzoek gedacht had. Achteraf ben ik blij dat ik geen hypothese aan de 
basis van het onderzoek heb laten staan en mij daar dus door heb laten leiden, 
aangezien de vooroordelen dan misschien groter waren geweest. 

Op jonge leeftijd ben ik al politiek actief geworden in mijn woonplaats. Op die manier ben 
ik in aanraking gekomen met de lokale journalistiek in samenwerking met de lokale 
politiek. Ik ben in de stellige overtuiging dat de lokale journalistiek niet een opstapje is 
naar een betere baan, maar echt een vak apart die voor heel veel mensen van waarde is. 
Omdat ik een liefhebber ben van langer bezig zijn met projecten, plannen, onderzoeken 
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en uitweiden, lijkt de lokale journalistiek niet echt een wereld waarin ik mij thuis zal gaan 
voelen. Het is veel werken met “snel nieuws”. De blauwe maandag dat ik voor de lokale 
krant gewerkt heb, was niet mijn leukste journalistieke periode. 

Ik heb de bewuste keuze gemaakt om na de zomer van 2019 een stapje terug te zetten in 
mijn laatste studiejaar en te proberen om mijzelf als journalist en als mens wat beter te 
leren kennen, om te ontdekken waar ik vrolijk van wordt en wat ik graag doe. Ik ben een 
eigen bedrijf gestart en ben betrokken geraakt bij de start-up Gids.tv, waar ik mij vooral 
heb beziggehouden met het starten van het onderdeel film, serie en streaming. Via die 
weg ben ik er achter gekomen dat ik mij heel erg thuis voel in de tv- en filmjournalistiek. 
Inmiddels werk ik op freelance basis voor verschillende opdrachtgevers in de tv- en 
filmjournalistiek en ben ik nog steeds betrokken bij het uitbouwen van de website Gids.tv, 
vooral nu de overname door Talpa Network heeft plaatsgevonden.  

In de toekomst hoop ik nog eens van waarde te kunnen zijn voor de lokale journalistiek. Ik 
hoop mijn samenwerking met Villamedia rond dit onderwerp te kunnen continueren en 
daarbij ook een vervolg te kunnen geven aan dit onderzoek. 
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BIJLAGE 1 Dataset 
Op de volgende pagina’s vindt u de dataset. 
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Medium Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3
Bossche Omroep 1 4 1
De Teylinger 1 3 2
De Noordoostpolder 1 3 1
Emmer Courant 1 3 1
De Etalage 2 3 1
PC55 2 3 2
De week van Twenterand 3 3 2
Zeewolde Actueel 1 2 2
Oude Ijsselstreek Vizier 1 3 2
Posthoorn 1 3 2
Regio Purmerend 2 3 3
Coevorder Courant 2 3 1
Uitkijkpost 2 4 2
Sliedrecht24 1 2 2
De Swollenaer 1 3 2
Maarkelsnieuws 2 2 2
De Westkrant 2 3 2
Zandvoortse Courant 2 3 2
De MaasenWaler 2 4 2
Rijswijks Dagblad 1 2 2
Elna 1 3 2
Gennep News 2 2 2
Weblog Zwolle 2 3 2
Midden Limburg Actueel 2 3 2
De Duinkoerier 2 3 3
Veldhovens Weekblad 1 3 3
Streekblad 3 4 3
DordtCentraal 2 3 3
Eendrachtbode 2 3 3
Groot Goeree Overflakkee 2 3 3
AalsmeerVandaag 2 3 4
De Schakel 1 2 1
Woerdense Courant 2 3 1
Breda Vandaag 2 4 1
Groninger Internet Courant 2 3 1
Het Urkerland 3 2 2
Oegstgeester Courant 1 3 2
Hallo Horst aan de Maas 2 3 2
Roosendaalse Bode 1 2 2
Soester Courant 1 3 2
Eilanden-Nieuws 2 3 2
Het Kontakt 2 3 2
Katwijk Actueel 1 3 2
Alblasserdamnieuws.nl 1 3 3
Harlinger Courant 1 3 4
Beekdaeler 2 3 4
Mooi Laarbeek 2 3 1



t Contact 1 2 2
Udens Weekblad 1 2 2
De Bunschoter 2 2 2
De Puttenaer 2 3 2
De Scheveninger 1 3 2
Leiderdorps Weekblad 1 3 3
Oisterwijk Nieuws 2 3 3
RondOm Vandaag 2 3 3
Haren de Krant 1 3 3
De Wassenaarse Krant 2 3 3
Rond Haaksbergen 2 3 4
Hallo Losser 2 2 4
De Toren 2 3 2
Nieuwblad NOF 2 2 2
Weekblad Wijdemeren 2 2 2
Altena Nieuws 2 3 2
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 2 3 2
Mooi Bernheze 2 3 2
De Vierklank 3 3 2
Sa24 2 3 2
Arena Lokaal 2 3 3
De Hattemer 2 2 3
De Drontenaar 1 3 3
Genemuiden Actueel 2 3 3
Duiven Post 2 3 3
Delft op Zondag 2 3 3
Weekblad voor Deurne 2 3 3
Nieuwe Meerbode 2 3 4
Castricummer 3 4 4
Almere Deze Week 2 3 2
Groot Nissewaard 2 4 2
Wijkkrant Zuid 2 3 3
Blik op Noordwijk(erhout) 1 3 3
Delftse Post 1 3 3
De Boxmeerse Krant 2 3 3
De Combinatie 2 3 3
De Nuenense Krant 2 3 3
Weekblad de Brug 2 3 3
Weekblad de Brug 2 3 3
Goors Nieuws 2 3 4
Ommelander Courant 2 3 4
HAC Weekblad 2 3 4
Vlietnieuws 2 3 4
Jutter Hofgeest 3 3 4
Gouwe Ijssel Nieuws 3 2 4
Hart van Lansingerland 2 3 3
Persbureau Ameland 1 3 3
Hoeksche Waard Nieuws 1 3 5
Ermelo van Nu 2 3 4



Hart van Holland 3 3 5



Medium Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7
Bossche Omroep 1 1 1 3
De Teylinger 1 1 1 4
De Noordoostpolder 1 2 1 2
Emmer Courant 1 2 1 3
De Etalage 2 1 1 3
PC55 1 2 1 1
De week van Twenterand 1 1 2 1
Zeewolde Actueel 1 2 1 3
Oude Ijsselstreek Vizier 1 2 1 3
Posthoorn 1 2 1 3
Regio Purmerend 1 2 1 4
Coevorder Courant 1 2 2 2
Uitkijkpost 1 2 2 2
Sliedrecht24 1 3 1 3
De Swollenaer 1 2 2 3
Maarkelsnieuws 1 2 2 3
De Westkrant 1 3 1 3
Zandvoortse Courant 1 3 1 3
De MaasenWaler 1 2 2 3
Rijswijks Dagblad 1 2 2 4
Elna 1 2 2 4
Gennep News 1 2 2 4
Weblog Zwolle 2 2 1 4
Midden Limburg Actueel 2 2 1 4
De Duinkoerier 1 2 2 2
Veldhovens Weekblad 1 2 2 3
Streekblad 1 3 1 3
DordtCentraal 1 2 2 4
Eendrachtbode 2 1 2 4
Groot Goeree Overflakkee 1 2 2 4
AalsmeerVandaag 1 2 2 1
De Schakel 1 4 1 3
Woerdense Courant 1 3 2 3
Breda Vandaag 1 3 2 3
Groninger Internet Courant 1 4 1 4
Het Urkerland 2 2 2 2
Oegstgeester Courant 1 3 2 3
Hallo Horst aan de Maas 1 4 1 3
Roosendaalse Bode 1 3 2 4
Soester Courant 1 4 1 4
Eilanden-Nieuws 1 3 2 4
Het Kontakt 1 3 2 4
Katwijk Actueel 1 3 2 5
Alblasserdamnieuws.nl 2 1 3 3
Harlinger Courant 1 4 1 4
Beekdaeler 1 3 2 4
Mooi Laarbeek 1 4 2 4



t Contact 3 2 2 2
Udens Weekblad 3 2 2 2
De Bunschoter 2 2 3 3
De Puttenaer 1 3 3 3
De Scheveninger 1 3 3 4
Leiderdorps Weekblad 2 3 2 3
Oisterwijk Nieuws 2 3 2 3
RondOm Vandaag 2 2 3 3
Haren de Krant 2 2 3 4
De Wassenaarse Krant 2 3 2 4
Rond Haaksbergen 1 5 1 3
Hallo Losser 2 3 2 4
De Toren 1 4 3 2
Nieuwblad NOF 2 4 2 3
Weekblad Wijdemeren 2 4 2 3
Altena Nieuws 1 5 2 3
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 2 3 3 3
Mooi Bernheze 1 5 2 3
De Vierklank 1 5 2 3
Sa24 1 4 3 4
Arena Lokaal 2 3 3 1
De Hattemer 2 3 3 2
De Drontenaar 2 4 2 3
Genemuiden Actueel 1 5 2 3
Duiven Post 1 3 4 3
Delft op Zondag 2 3 3 4
Weekblad voor Deurne 1 5 2 4
Nieuwe Meerbode 2 3 3 3
Castricummer 2 3 3 4
Almere Deze Week 2 5 2 3
Groot Nissewaard 3 3 3 4
Wijkkrant Zuid 3 4 2 1
Blik op Noordwijk(erhout) 2 5 2 3
Delftse Post 2 5 2 4
De Boxmeerse Krant 2 5 2 4
De Combinatie 1 3 5 4
De Nuenense Krant 2 4 3 4
Weekblad de Brug 3 4 2 4
Weekblad de Brug 3 5 1 4
Goors Nieuws 2 5 2 1
Ommelander Courant 1 5 3 3
HAC Weekblad 2 5 2 3
Vlietnieuws 2 5 2 4
Jutter Hofgeest 2 5 2 4
Gouwe Ijssel Nieuws 2 4 3 5
Hart van Lansingerland 3 5 2 3
Persbureau Ameland 2 5 3 4
Hoeksche Waard Nieuws 3 4 3 3
Ermelo van Nu 3 4 4 4



Hart van Holland 4 5 3 5



BIJLAGE 2  Interviews 

Interview 1 

Hoe lang doen jullie inmiddels aan onderzoeksjournalistiek?  
We hebben al heel lang uitgesproken dat we meer aan onderzoeksjournalistiek wilden 
doen. Toen we een paar jaar geleden in aanraking kwamen met het 
onderzoeksjournalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), hebben we 
de eerste stappen gezet. Dat was voor ons een kickstarter: kom nu eens met een goed 
plan. 

En wat hield dat plan precies in? 
Dat zijn we inderdaad met de redactie uit gaan zoeken. Hart van Holland vindt het van 
belang om een aantal journalisten een vast aantal uren te garanderen, om ook zonder 
het idee van financiële onzekerheid gedegen werk te laten doen. Met het geld wat er was, 
kon dat niet. Dus er moest en moet nog steeds geld bij. 

Wat stond er dan zoal in dat plan? 
Allereerst zijn dat de lopende onderwerpen. Dat kunnen langlopende zaken zijn, zoals 
bijvoorbeeld de bouw van een vijfde dorp in de gemeente, maar ook zaken die voor een 
specifieke groep van groot belang zijn, zoals het verdwijnen van een buurthuis. Dit zal dus 
vrijwel ieder kwartaal, misschien wel iedere maand ook aan verandering onderheven zijn. 
Vervolgens zit daar een lijst van belangrijke bronnen en netwerk bij, een overzicht 
eigenlijk van de mensen waarmee je koffie moet drinken en activiteiten die je kunt 
bezoeken, zoals vergaderingen en avondjes. Dan hebben we ook genoteerd hoeveel uren 
we met bepaalde dossiers denken bezig te zijn, en dat niet alleen in zijn volledigheid, 
maar ook bijvoorbeeld per artikel. Daarnaast denk je na over hoe je dat financieel 
allemaal op kunt brengen, dus er zit bijvoorbeeld ook een lijst van financiële bronnen bij, 
inclusief een agenda met belangrijke data, bijvoorbeeld wanneer een aanvraag uit moet. 
Uiteindelijk hebben we ook besloten er een klein stukje over de lange termijn in te 
vermelden: denken we dit voor eeuwig te kunnen volhouden? Maar dit is in veel gevallen 
toch ook afhankelijk van de bezetting. 

En heeft dat plan zijn vruchten afgeworpen? 
Allereerst is het denk wel belangrijk om te melden dat zo’n plan echt van levensbelang is 
geweest voor ons. Op die manier hebben we een soort structuur op kunnen bouwen die 
het ook voor de lange termijn nog mogelijk maakt om zogenaamde zwaardere vormen 
van journalistiek, zoals onderzoeksjournalistiek te blijven doen. Verder denk ik dat mede 
daardoor het plan wel gelukt is, zeker doordat we al snel een redelijk vaste structuur 
hebben opgebouwd. 
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Wat houdt zo’n structuur voor jullie in? 
Wij hebben nu twee journalisten, waarvan ik er eentje ben, die nu gewoon voor een vast 
aantal uren in de week aan onderzoeken en dossiers kunnen werken. Ik ben nu 12 uur in 
dienst voor een vast bedrag en heb nog eens 15 uur om aan verder onderzoek te kunnen 
doen. Voorheen was ik 60 uur kwijt, waarvan een plus deel niet betaald. Daar gaat je 
onderzoek niet beter van worden. 

Hoe zit jullie team in elkaar? 
We hebben een hoofdredacteur en twee eindredacteuren: ééntje voor het gebied 
Waddinxveen en eentje voor het gebied Zuidplas. Dan heb je ondergetekende en één 
collega die een vast aantal uren een vast salaris betaald krijgen. Dan zijn er nog een flink 
aantal freelancers die artikelen schrijven voor een bedrag per woord. Dat kan fluctueren. 

Wat gebeurt er als de geldkraan dreigt dicht te gaan? 
Dat kan wel eens fataal gaan worden voor het stukje onderzoek waar wij mee bezig zijn 
en voor de journalistieke kwaliteit in de regio in het algemeen. Allereerst heb je veel 
minder tijd om je netwerk op te bouwen en te onderhouden en daar is toch best veel van 
afhankelijk: als je telefoontjes van belangrijke bronnen niet meer aan kan nemen, gaat dat 
ten koste van je zorgvuldigheid in dossierkennis en in informatievoorziening. Daarom 
neem je die telefoontjes dan toch vaak maar aan, ondanks dat je er niet voor betaald 
krijgt. Als je geen netwerk meer heb, kan je niet de diepte in. En als er dan geen medium 
is in de regio die dat opvangt, is ook je publiek een stuk minder goed geïnformeerd. 

Hoe zit het eigenlijk met die samenwerking in de regio? Doen jullie daar aan? 
Wij mogen niet klagen over de samenwerkingen die we hebben met conculega’s in de 
regio, maar voelen ons daarin wel kartrekker. Het moet vaak van ons komen en dat kost 
wel veel tijd en energie. Wij werken bijvoorbeeld samen met GouweIJsselNieuws, die ook 
in ons gebied nieuws brengen. Maar dat gaat niet verder dan het gezamenlijk maken van 
dronebeelden. Informatie delen om daarmee wijzer te worden is nog niet zo makkelijk. 

Hoe houden jullie de geldkraan open? 
Gelukkig nemen we voor het tweede jaar op rij weer deel aan het traject 
onderzoeksjournalistiek van het SvdJ. Verder zijn er ook een aantal fondsen waar we geld 
van ontvangen, waaronder het Zuid Hollands Provinciefonds. Het kost wel veel tijd om 
daar steeds weer plannen voor te schrijven, maar het is het wel waard. 

Wat zijn de tips die je meegeeft aan andere redacties, die nu willen starten met 
onderzoeksjournalistiek? 
Denk er goed over na, schrijf er een plannetje voor en houd je daar vooral aan. Dat is heel 
belangrijk om het vol te kunnen houden én het is handig om een aanvraag te kunnen 
doen voor de verschillende fondsen en financiële bronnen die je aan kunt boren om het 
ook enigszins winstgevend te maken. 
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Interview 2 

Wat is de moeilijkheid van het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek in dit 
journalistieke veld? 
Het is heel duidelijk dat content voor inhoud gaat, bij heel veel redacties. Uiteindelijk is de 
achterliggende vraag in de journalistiek: Wie gaat dat betalen? De rekeningen moeten wel 
gewoon betaald worden.  

Ben je veel bezig met budgetten? 
Kijk, heel veel zaken in de journalistiek zijn toch een beetje pro deo. Mensen verwachten 
wel dat je bij allerlei persmomentjes aanwezig bent, maar als je dan vraagt: “Waar kan ik 
mijn rekening inleveren?” Dan wordt je raar aangekeken. Terwijl dat bij communicatie 
banen de normaalste zaak van de wereld lijkt. Er wordt gewoon niet nagedacht over waar 
de journalistieke budgetten vandaan komen. 

Is dat verschil tussen journalistiek en communicatie ook een probleem voor ons 
vakgebied? 
Jazeker. Toen ik 25 jaar geleden in Ermelo met journalistiek begon, zaten er bij de 
gemeente Ermelo drie communicatiemedewerkers. Inmiddels zijn het er zeven. Zeven 
man die gewoon eigenlijk constant persberichtjes uitgooien, die dan klakkeloos worden 
overgenomen door het huis-aan-huiskrantje. Dat is hier het Ermelo’s Weekblad, van de 
Persgroep. Voorheen hadden we ook een krant van de BDU, maar een paar jaar geleden 
is dat onderling verdeeld en is dat krantje verdwenen. 

En regionaal? Wordt er daar veel aandacht besteed aan de gemeente? 
We hebben De Stentor, die hier komt. Maar die zie je hier eigenlijk nooit, behalve als er 
een relletje te voeden is. Dan zie je hier ineens De Stentor binnenkomen.  

Hoe zit jullie team in elkaar? 
De redactie bestaat uit drie personen, waarvan er eentje vooral advertorials maakt en 
niet echt bezig is met het journalistieke. Zelf werk ik eigenlijk 80 uur aan Ermelo van Nu 
en mijn man werkt naast zijn fulltime baan ook nog eens fulltime aan het platform. 

Dat lijkt mij wel pittig? 
Ja, dat is het. We willen wel graag het team verbreden, maar ja, daar ga je weer: geld. We 
hebben vorig jaar de Ermelo van Nu app gelanceerd en zijn vervolgens gestart met een 
lobby bij de gemeente voor het financieel steunen van de lokale journalistiek. We 
beginnen een soort lokale detective te worden!  

Jullie scoren in goed in mijn kwantitatief onderzoek naar lokale 
onderzoeksjournalistiek. Hoe zien jullie dat zelf? 
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Kijk, het is heel simpel: onderzoeksjournalistiek levert gewoon 0 euro op. Niet elk 
onderwerp dat je op kunt pakken, kun je oppakken. Je moet ze echt uitkiezen, en dat 
heeft ook te maken met de hoeveelheid leed die zo’n onderwerp heeft. Het is ook iets dat 
je echt vanuit je hart doet. Als het je niet interesseert, doe jij het ook niet. 

Je ziet bij andere redacties dat ze graag dossiers over politiek en 
maatschappelijk relevante onderwerpen bijhouden. Hoe doen jullie dat? 
We houden natuurlijk flink wat dossiers bij, dat is wel een vereiste om je onderzoekswerk 
goed te doen.  We hebben bijvoorbeeld drie dossiers die al meer dan tien of twintig jaar 
lopen, dossiers die je echt door en door kent. 

Heb je daar een voorbeeld van? 
We hebben al jarenlang een probleem met de woningbouwcorporatie. Huurders betalen 
daar aan een dakgotenfonds en niemand heeft enig idee wat dat inhoud. Dat krijg je dan 
door van een huurder, je gaat de facturen bekijken en op die manier rakel je dat soort 
dingen op. Maar dat is echt een kwestie van de lange adem. Uiteindelijk word je elke week 
wel een keer gebeld door iemand die daar wat over te melden heeft. Dan heb je het goed 
voor elkaar. 

Hoe doseer je het aantal artikelen en de hoeveelheid aandacht die je aan dat 
soort dingen schenkt? 
Kijk: onderzoek is belangrijk, daar ben ik van overtuigd. Het doseren daarin is echt een 
heel lastig verhaal. Je kunt niet elke week een stukje tikken over zo’n onderwerp, ondanks 
dat er wel informatie genoeg is om het te kunnen doen.  

Dat zijn toch wel negatieve verhalen. Waarom doe je nog aan 
onderzoeksjournalistiek? 
Dat is echt iets wat in je hart zit. Voor de financiën hoef je het echt niet te doen. Zoals ik al 
eerder zei: onderzoeksjournalistiek levert je echt geen ene cent op. Het is bij veel 
onderwerpen ook een gevoel van rechtvaardigheid, wat meespeelt. 

Wat is het grootste belang van onderzoeksjournalistiek? 
Dat hebben we eigenlijk gezien door de coronacrisis: meer dan ooit is duidelijk geworden 
dat je de burger op de juiste manier moet informeren. In een tijd waarin adverteerders 
weglopen en evenementen worden afgelast, is je financiële toevoer gewoon weg. 
Vervolgens zie je wel dat mensen je opzoeken: “Weet je hier en hier wat van?” Dat is het 
lastige van het verhaal. Onderzoeksjournalistiek is voor de mensen alles waard, maar 
voor je portemonnee niks. 

Wat doen jullie er als redactie aan om onderzoeksjournalistiek wel wat waard te 
maken voor de portemonnee? 
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We hebben deelgenomen aan het onderzoeksjournalistiek project van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. In de regio zijn er geen fondsen voor deze vorm 
van journalistiek, en het project was vooral een stimulans om in contact te komen met 
mede-vakidioten. Uiteindelijk moet er, wil het echt rendabel zijn, een nieuw financieel 
model komen. En daar pleiten wij lokaal echt uitgebreid voor. 

Hoe doen jullie dat dan? 
We zijn een aantal jaar geleden met een lobby begonnen bij de gemeente. Alle subsidie 
gaat nu naar de lokale omroep, omdat het natuurlijk wettelijk verplicht is om te doen. Wij 
vinden dat we ook verdienen mee te dingen, omdat we echt goede dingen doen voor de 
maatschappij van Ermelo. Dat is tot op de dag van vandaag bezig. 

En zijn er resultaten? 
Nee. De gemeente zegt steeds: “Dan zijn jullie niet onafhankelijk mee”. Dan antwoord ik 
altijd: er zijn grote bedrijven die in ons willen investeren. Bedrijven waar wij kritisch op 
zijn. Als we daarin mee gaan, kunnen we dan nog onafhankelijk blijven? Het is natuurlijk 
voor een gemeente heel makkelijk: je zorgt maar dat je aanwezig bent op het 
persmomentje, maar met de rompslomp houden we geen rekening. Ze willen 
gewoonweg niets terugdoen. 

Leven die gedachten ook bij andere media in het dorp? 
Nee. En daar zit hem ook een uitdaging voor ons. Voor de gemeente is de papieren 
uitgave nog steeds leidend. Je ziet gewoon, ook hier, dat een groot gedeelte van de 
coronasubsidie weer naar de DPG (De Persgroep) en de BDU gaat. En dat is niet eerlijk. 

Hebben jullie ook landelijke bronnen aangesproken? 
We hebben deelgenomen aan het onderzoeksjournalistiek-programma van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dat was best interessant voor een jaar, vooral 
door de contacten met lotgenoten. Maar zoiets zou op termijn structureel kunnen 
worden en moeten doorontwikkeld. Wij pleiten dan ook al een periode voor een 
financieel model. 

Doen de collega’s in het dorp ook aan onderzoeksjournalistiek? 
Nee, die kunnen dat niet. Lokaal is het gewoon overschrijven van persberichten 
geworden, maar ook regionaal is het onmogelijk geworden om samen te werken. Als je 
het dan toch probeert, dan loop je tegen een muur op. Dan zeggen journalisten: “Mijn 
baas mag hier niets van weten”. Journalisten daar worden om de drie maanden 
overgeplaatst. Ze mogen geen netwerk opbouwen. 

Denk je dat dit een lokaal probleem is? 
Dat is zeker niet alleen een probleem hier, maar ook in andere delen van het land. Ik ben 
er van overtuigd dat het nieuws hyperlokaal is. Je haalt het hier van de straat, het netwerk 
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is van levensbelang. Ik neem als voorbeeld de BDU: één journalist vult vanaf de redactie 
in Barneveld zestien krantjes. Van achter een telefoon! Ze weten vaak niet eens wie ze 
moeten bellen en wie ze dan aan de telefoon krijgen. Is dat betrouwbaar? 

Heb je het idee dat er nog steeds een lokale waakhond bestaat?  
Nee, dat denk ik niet. En de redenen daarvoor heb ik ook al genoemd. Het maken van 
content, het typen van lettertjes is belangrijker geworden dan de inhoud van die letters. 
Belangrijke verhalen kunnen bij veel krantjes en kranten niet meer worden gemaakt 
zonder een toepasselijke of bijpassende advertentie. 

Zijn jullie het enige medium in de regio die nog aan onderzoeksjournalistiek 
doen? 
In ieder geval in onze gemeente, ja. 

Is dat ook een nadeel? 
Zeker. Het zou zoveel makkelijker zijn als er nog één of twee media waren die kritische 
vragen durven te stellen. Nu let je toch een beetje op hoeveel vragen je stelt in 
bijvoorbeeld een persmoment van het college. Als jij elke week twintig vragen stelt en de 
rest nul, ga je toch in negatieve zit opvallen. 

Wat is jouw grootste tip voor redacties die nu aan onderzoeksjournalistiek 
willen beginnen? 
Bouw aan je netwerk, vertrouw je netwerk en gebruik je netwerk. Het netwerk is werkelijk 
waar het allerbelangrijkste voor ons. Je moet met je voeten in de klei staan, waardoor je 
bereikbaar bent voor iedereen. Tussen die gesprekjes met inwoners en organisaties 
zitten soms ook hele kansloze, maar uiteindelijk is de kwaliteit van je artikelen daar toch 
ook enigszins van afhankelijk. 

Waar zit daarbij de valkuil? 
Die zit ‘m bij de redacties zelf. Redacteuren hechten veel waarde aan het gescheiden 
houden van privé en zakelijk, soms zelfs ook op verzoek van de hoofdredactie. Dat zie je 
in regionale kranten nog wel eens. Bij de DPG bijvoorbeeld zie je zelfs dat mensen om de 
drie jaar worden overgeplaatst worden om te voorkomen dat ze te bekend worden bij de 
inwoners. Dat vind ik werkelijk onbegrijpelijk. Daardoor kan men niet eens het DNA van 
een dorp leren kennen! Ik denk dat je dus exact het tegenovergestelde moet doen. 

In hoeverre werk je ook nationaal samen met partijen? 
Wij zijn toevallig nog niet zo lang geleden gebeld door Argos, die bezig zijn met een 
onderwerp waar wij ook al langere tijd onderzoek naar doen. Die samenwerkingen zijn 
wel van waarde. Het mooiste zou natuurlijk zijn om daar iets structureels van te maken, 
maar daarvoor heb je regelmatig contact en een goede relatie tussen nationale en lokale 
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journalist nodig. Daarmee lopen de problemen toch vaak op, want dan lopen ze ook daar 
tegen capaciteitsproblemen op. 

Interview 3 

Wat is de reden dat jullie met Vlietnieuws zijn begonnen? 
Ik werkte bij een lokaal huis-aan-huisblad in de gemeente, mijn collega Mart bij een 
andere krant van Wegener. Beide partijen werden overgenomen door De Persgroep, 
werden wij er beide uitgegooid. Toen hebben we het heft in eigen handen genomen en 
na verschillende omwentelingen hebben we zelf iets opgestart. Eigenlijk wilde Mart 
opnieuw een krant tot leven wekken, dus hebben we besloten om elke dag van 6 tot 7 
tien artikelen online te zetten. Als een soort ochtendkrant. 

Wat is jullie financiële situatie? 
Wij hebben een bedrijf in Amsterdam de opdracht gegeven om te zorgen voor de 
advertenties op de site, zodat we daar geen omkijken meer naar hebben. We hebben nog 
wel wat lokale sponsors, die ons graag in de lucht willen houden. Uiteindelijk houden we 
er zo’n beetje 1000 euro per jaar aan over. Dat is niet veel, maar het is ook maar een 
AOW project. We zijn alle twee met pensioen. 

Maken jullie je geen zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld als jullie er mee 
stoppen? 
Daar denken we zeker over na. Maar niemand gaat het overnemen, dat is gewoon 
onrealistisch. We hebben tien media in de gemeente, waarvan er geen één kritisch is op 
wat de gemeente doet. Ze schrijven gewoon over wat de gemeente ze toestuurt. Het is 
gewoon zo dat als wij er mee stoppen, dat de kritische journalistiek verdwijnt. En dat is 
best pijnlijk. 

Hoe lang ben je gemiddeld bezig met VlietNieuws? 
We hebben ooit afgesproken dat we twee tot drie uur per dag te doen, maar inmiddels is 
dat een stuk meer geworden. Als er bijvoorbeeld een vergadering is op het 
gemeentehuis, is het vaak van half 8 tot half 12 en dan ga ik al dik over die drie uur heen. 
We komen tegenwoordig zo’n beetje op 20 uur per week uit. 

Wat zijn dan de onderwerpen waar jullie voornamelijk aan werken? 
Het zijn een heel aantal onderwerpen, die vaak ook lang lopen. Ik denk aan verschillende 
nieuwbouwprojecten die we volgen, die lopen vaak een jaar of vijf voordat ze überhaupt 
beginnen. Een ander voorbeeld is een hoogwaardige OV-verbinding tussen Den Haag 
Centraal en Rotterdam, die ook door onze gemeente komt. Dat is stukken lezen en 
bijhouden, ook stukken van buiten de gemeente, Den Haag, Rijkswaterstaat, ministerie 
enzovoorts. 

Christelijke Hogeschool Ede / Ede Christian University of  
Applied Sciences, 2021 62



En levert jullie nog wat op? 
Heel veel artikelen en een aantal bedreigingen. 

Bedreigingen? Aan jouw adres? 
Ja, vooral door mensen uit het ontroerend goed. Die beginnen dan te dreigen met 
rechtszaken, maar soms ook verder dan dat. Dat is wel heel vervelend, maar dat is ook 
onderdeel van ons beroep blijkt. 

Waarom blijf je het dan toch doen? 
Wij doen heel graag aan onderzoeksjournalistiek. Ik graaf graag en wil graag weten wat er 
gebeurd. Daarom ben ik ook bij al die bijeenkomsten. Ik vind het belangrijk om te weten 
welke belangen ergens achter zitten en wat de effecten zijn voor onze inwoners. Daarin 
worden wij dan ook wel eens tegengewerkt. 

Daarover gesproken: hoe zijn de contacten met de gemeente? 
Ja, niet. Zeker aan het begin van het bestaan van Vlietnieuws wilde ze nog wel eens 
zeggen dat we dingen moesten rectificeren, omdat er dingen volgens hen niet klopten. 
Toen hebben we gezegd: als jullie dingen niet kunnen bewijzen, gaan wij niet rectificeren. 
Dat konden ze dan ook vaak niet. Nog steeds zijn de banden eigenlijk niet goed. Ze 
reageren mondjesmaat en eigenlijk willen wethouders niet dat hun ambtenaren op ons 
reageren. Ze zijn doodsbenauwd voor ons, terwijl wij gewoon nieuws maken. Maar ja: 
voorheen was er alleen maar positiviteit. 

Zijn er verder geen kritische media? 
Nee. De huis-aan-huisblaadjes krijgen de persberichten en zetten die gewoon zonder 
problemen door in hun krantjes. De gemeente is dus ook niets anders gewend. 

Bestaat er dan volgens jou iets als een lokale waakhond? 
Er bestaat een waakhond zover er een waakhond kan zijn. Je bent gelimiteerd: je kan wel 
vragen stellen, maar als je geen fatsoenlijke antwoorden krijgt, kun je uiteindelijk nog niet 
controleren. Daarom zijn we ook onder de naam ‘Blogs’ ook zelf verhalen gaan schrijven, 
zodat de lezer haar eigen conclusie kan trekken. 

Dan vraag ik mij af: wat heeft de gemeente te verbergen? 
Ik denk minder dan ze zelf door hebben. Het heeft er gewoon mee te maken dat ze zelf 
willen bepalen wat er gebeurd, ze willen de macht niet afstaan. En dan speelt het ook 
mee dat ze het natuurlijk niet al te moeilijk hadden met de media die er voorheen in het 
dorp waren. Die hadden ze zo’n beetje allemaal in hun macht. 

Hoe zie je zelf de rol van de lokale media? 
“Ik heb het gevoel dat de lokale journalistiek in zijn algemeen in al die tijd niet is 
verbeterd. Dat komt natuurlijk door de media zelf, maar ook doordat de media die het 
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“goed doen” niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is ook belangrijk, want op die 
manier kom je stukje bij beetje toch van het imago “opstapje naar een betere baan in de 
journalistiek” af. Als je wil dat de lokale journalistiek zichzelf serieus neemt, moeten wij 
ook voelen dat we serieus genomen worden.” 

Wat zijn de tips die jullie de beginnende redacties mee willen geven? 
Ik denk dat het belangrijk is om er vooral veel tijd in te steken en te focussen op de 
dossiers die je wilt behandelen. Je moet de dossiers echt door en door kennen, anders 
val je gigantisch door de mand als je er vragen over gaat stellen en nemen ze je niet 
serieus. Bij focus hoort dus ook niet te veel dingen door elkaar doen. En het is belangrijk 
om te realiseren: de uren die je er insteekt krijg je financieel nooit terug. Dat is best een 
zwart beeld, maar het is niet anders. 

Kun je niet door middel van financiële steun er iets meer uit halen? 
Ik ben erg kritisch over steun van de overheid of van instellingen, want er zijn altijd 
voorwaarden aan verbonden. Je moet plannen schrijven, verantwoordingen indienen. Het 
gaat door besturen en commissies, ook bij de steunfondsen. Er zitten allemaal filters en 
trechters aan. En je dan afvragen of je volledig onafhankelijk bent…
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