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Inleiding  
 
 
Het is 3 mei 2011. Op de zesde verdieping van de Marten Meesweg nummer 35 nabij 
station Rotterdam Alexander zetelt sinds kort de redactie van De Persgroep Online. De 
internetredactie van de Volkskrant maakt hier onderdeel van uit. Drie maanden geleden 
vertrokken de online journalisten van de eigen Volkskrantredactie uit Amsterdam om 
samen met de internetredacteuren van het Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool aan 
hun websites te werken vanaf één locatie. De Belgische uitgever heeft met deze nieuwe 
redactie willen investeren in online journalistiek en is ervan overtuigd dat de krant en 
online beide beter af zijn als zij werken vanaf een eigen redactie. Hiermee komt er een 
einde aan de jarenlange integratie van beide platformen.  
 
De Persgroep Online heeft een eigen hoofdredacteur die veel tijd en energie heeft gesto-
ken in teambuilding van deze nieuwe internetredactie. Dat merk je, de redacteuren van 
vk.nl – zoals de site van de Volkskrant kortweg heet – zijn gemotiveerd om het plan te 
laten slagen. Toch tref ik op deze dinsdagmorgen in mei een teleurgestelde redacteur van 
vk.nl aan bij het koffiezetapparaat. Het is de dag nadat Osama Bin Laden werd doodge-
schoten in zijn huis in Pakistan en gisteren is er met man en macht – van   ’s   ochtends  
vroeg tot ’s  avonds  laat – gewerkt  aan  de  site.  Met  een  liveblog,  video’s,  analyses  en  opi-
niestukken als resultaat. Diezelfde avond schuift de hoofdredacteur van de (papieren) 
Volkskrant aan bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Hoofdredacteur Re-
marque is oud Amerika-correspondent en zit nu als baas van de krant bovenop het 
nieuws. Hij mag daarom primetime meepraten over het intrigerende verhaal rond Bin 
Laden. Vanwaar dan de teleurstelling van de online redacteur van vk.nl?  
 
Van Nieuwkerk begint het gesprek met een beetje sarren: het moet een zwarte dag voor 
de krant zijn geweest, legt hij Remarque voor. Het nieuws werd vroeg in de morgen be-
kend, nét voordat de papieren editie bij de lezers op de mat valt. En daar doe je dan na-
tuurlijk niks meer aan: geen nieuws over Bin Laden voor de krantenabonnees. De inter-
netredacteur kijkt op dat moment naar de populaire talkshow en ziet dit moment als een 
uitgelezen kans om tijdens   zo’n   goed   bekeken programma reclame te maken voor de 
website van zijn eigen krant. Want het was natuurlijk helemaal geen zwarte dag voor de 
krant geweest. In welke tijd leefde Van Nieuwkerk, keek hij wel eens op de site van een 
krant? Daar hoef je niet met het nieuws te wachten tot de volgende dag, sterker nog, 
daar word je continu voorzien van de nieuwste up-dates. Maar de hoofdredacteur van de 
krant liet het pr-moment voor vk.nl onbenut   en  nam  min  of  meer   zijn   verlies:   ‘Het  was  
inderdaad balen, maar ze hadden nu in ieder geval wel 24 uur de tijd om verdiepende 
verhalen en doorwrochte analyses te schrijven voor de krant van dinsdag.’ De internet-
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redacteur zat met verbazing naar zijn eigen hoofdredacteur te luisteren. Had Remarque 
die dag überhaupt wel op de site van zijn eigen krant gekeken?  
 
De internetredacteur maakt die dinsdagmorgen zijn frustraties kenbaar. Ze hadden de 
hele dag hard gewerkt aan de berichtgeving over Bin Laden. Maar ergens, zo laat hij we-
ten, verbaast het hem niet echt. Hij is inmiddels gewend aan de positie van online binnen 
de nieuwsorganisatie. Het optreden van zijn eigen hoofdredacteur in DWDD is daarvan 
vooral een bevestiging. De internetredactie speelt de tweede viool. Dat was al het geval 
toen ze nog op de redactie in Amsterdam zaten en nu ze naar Rotterdam zijn verhuisd is 
dat er niet beter op geworden. De uitgever mag dan geïnvesteerd hebben in een nieuwe 
internetredactie, de hoofdredacteur van de krant besteedt weinig aandacht aan online 
journalistiek. Hij is er nu zelfs min of meer van vrijgesteld omdat hij het dagelijkse proces 
voor de site uit handen heeft gegeven aan de hoofdredacteur van De Persgroep Online.  
 
Philippe Remarque biedt later alsnog zijn excuus aan bij de internetredactie. In the heat of 
the moment was hij inderdaad vergeten te verwijzen naar vk.nl. Dat was niet de bedoeling 
geweest, zo laat hij de redacteuren later per mail weten. Maar de vraag die de internet-
redacteur bezighoudt, is of Remarque wellicht wel zou hebben gerefereerd aan de site als 
ze nog gewoon in Amsterdam hadden gezeten en hij die dag dus getuige was geweest 
van al hun inspanningen op deze belangrijke nieuwsdag.  
 
1.1 Onzekere tijden voor nieuwsorganisaties 
 
Een hoofdredacteur die – als het erop aankomt – de online redactie nauwelijks op zijn 
netvlies heeft staan en de teleurstelling daarover van de internetredacteur, staan sym-
bool  voor  dilemma’s  die  binnen  nieuwsorganisaties  aan  de  orde  zijn.  Hoofdredacteuren,  
zelf groot geworden met – en carrière gemaakt bij – de krant, radio of televisie, moeten 
zich bezig gaan houden met web-sites, digitale platformen en applicaties. Internetredac-
teuren betreden als relatieve nieuwkomers een redactie en proberen daar een gelijk-
waardige positie te verwerven. Nieuwsorganisaties ontlenen hun relevantie en bestaans-
recht aan het oorspronkelijke medium – de redactie van het DWDD had Remarque ten-
slotte uitgenodigd vanwege zijn ervaring en positie bij de krant – en worden door techno-
logische, economische en culturele omstandigheden gedwongen om zich te verbreden 
naar online journalistiek. Die verbreding kan beschouwd worden als een onzekere zoek-
tocht waarin uitgevers en hoofdredacteuren zich buigen over de vraag of en hoe zij een 
digitale redactie moeten integreren in de bestaande organisatie en bovenal hoe ze deze 
vorm van journalistiek moeten positioneren en waarderen in relatie tot hun vertrouwde – 
offline – medium. 
 
Nieuwsconsumenten vinden via computers, tablets en smartphones toegang tot een 
oneindige en constante stroom aan nieuws en informatie. Het (gratis) aanbod was niet 
eerder zo groot. Maar wetenschappelijke publicaties met titels als Rethinking Journalism, 
Changing the News, Changing Journalism en Can Journalism Survive? laten zien dat het 
turbulente tijden zijn waarin zelfs het bestaansrecht van de journalistiek ter discussie 
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staat en de journalistiek alles behalve op haar lauweren rust. 1 De komst van digitale plat-
formen ontwricht het medialandschap en dwingt nieuwsorganisaties om innovatief te 
zijn en na te denken over hun toekomstige functie.2 Tal van bijeenkomsten, discussies en 
documentaires worden gewijd aan de toekomst, crisis of volgens sommigen zelfs teloor-
gang van de journalistiek. Daar wordt de journalistiek mee bedoeld zoals we deze kennen 
van de papieren kranten, van radio en televisie. De journalistiek zoals bedreven door 
bekende nieuwsmerken als het NOS Journaal, NRC Handelsblad en de Volkskrant. Al deze 
nieuwsorganisaties worstelen nu echter met de vraag of en hoe zij in een nieuw digitaal 
tijdperk kunnen overleven. 
 
Ondertussen worden traditionele nieuwsmedia links en rechts ingehaald, of in ieder geval 
beconcurreerd, door nieuwe journalistieke initiatieven; mediaplatformen en netwerken 
die beter lijken aan te sluiten bij het (digitale) gedrag van de nieuwsconsument. 3 Nationa-
le en internationale (nieuws)media zoals The Huffington Post, Politico, Yahoo, Google, 
Twitter, Vice, Nu.nl, Blendle en De Correspondent zijn inmiddels succesvolle merken en 
belangrijke concurrenten van traditionele nieuwsorganisaties. Journalisten die groot en 
bekend zijn geworden bij de krant of televisie stappen over naar online mediamerken. 
Katie Couric verruilde de Amerikaanse tv-zender ABC in 2013 voor Yahoo. Voormalig 
hoofdredacteur van The New York Times Bill Keller vervolgde zijn carrière in 2014 bij een 
journalistieke start-up, The Marshall Project. Topjournalist Ezra Klein verruilde zijn baan 
bij The Washington Post voor het oprichten van een digitaal initiatief Vox Media, In Neder-
land begon Rob Wijnberg – weliswaar nadat hij moest stoppen als hoofdredacteur bij 
NRC Next – in 2013 met De Correspondent. Enkele redacteuren die werkten voor NRC Next 
hadden dusdanig vertrouwen in de plannen van Wijnberg dat ze de overstap waagden 
naar dit nieuwe journalistieke platform.  
 
Door de toenemende concurrentie van nieuwe spelers en het succes dat deze nieuwe en 
innovatieve mediabedrijven boeken, staat de positie en relevantie van de traditionele 
nieuwsorganisaties ter discussie. De traditionele platformen hebben nog steeds een rela-
tief groot bereik: het achtuurjournaal van NOS Nieuws staat bijna steevast bovenaan in de 
dagrapporten van Stichting KijkOnderzoek met gemiddeld zo’n  kleine   twee  miljoen  kij-
kers.4 In 2013 lazen in Nederland 8,1 miljoen mensen nog dagelijks een krant.5 De ver-

                                                 
1 Zie de boeken van: Lowrey Wilson & Peter J. Gade, Changing the News. The forces Shaping  
 Journalism in Uncertain Times (New York: Routledge, 2011); Peter Lee-Wright, Angela Phillips, &  
 Tamara Witschge, Changing Journalism (Oxon: Routledge, 2012); Chris Peters & Marcel Broersma,  
 Rethinking journalism. Trust and participation in a transformed news landscape (New York: Routledge,  
 2013); David M. Ryfe, Can Journalism survive? An Inside Look at americam Newsrooms (Cambridge,     
 Polity Press: 2013).  
2 Peter  J.  Gade,  “Journalism  Guardians  in  a  Time  of  Great  Change:  Newspaper  Editors’  Perceived   
 Influence  in  Integrated  News  Organizations”,  Journalism & Mass Communication Quarterly 85, No.2  
 (2008): 374; Ann  Hollifield.  “Changing  Perceptions  of  Organizations”,  in  Changing the News. The  
 forces Shaping Journalism in Uncertain Times, red. Wilson Lowrey & Peter J. Gade (New York:  
 Routledge, 2011): 193. 
3 In dit onderzoek gebruik ik de termen online en internet als een verzamelnaam voor nieuwe digitale  
 technologieën. Daarmee onderscheid ik ze van de traditionele media zoals de krant, tijdschriften,  
 radio en televisie, ofwel van massamedia.  
4 Zie de dagrapporten van Stichting KijkOnderzoek [SKO] op kijkonderzoek.nl.  
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spreide oplage van de gedrukte betaalde dagbladen daalde in 2013 wel met 7%. De totale 
dagelijkse oplage bedraagt daarmee in 2013 ruim drie miljoen exemplaren. Het bereik van 
nieuwssites stijgt en krijgt een impuls door de opmars van mobiele platformen. In 2013 
keken 5,4 miljoen mensen het nieuws via de pc (16% meer dan in 2012), 2,8 miljoen via 
mobiel (53% meer dan in 2012) en 2,9 miljoen mensen lazen het nieuws via een tablet 
(101% meer dan in 2012).6 Het jaarlijkse State of the News Media rapport van het Ameri-
kaanse Pew Research Center constateert dat de periode 2013-2014 meer dan ooit het 
bewijs bracht dat nieuws onderdeel is geworden van sociale media en mobiele apparaten. 
Dat  geldt   ook  voor   online  video;  de  helft   van  de  mensen  die  online   video’s  kijken, kijkt 
naar nieuws.7  
 
Uitgeverijen en hoofdredacteuren komen daarom met nieuwe strategieën die inspelen op 
een digitale toekomst. Daarbij zijn ze zoekende naar de manier waarop ze hun online 
nieuwsproductie moeten organiseren en niet in de laatste plaats hoe ze daar geld mee 
kunnen verdienen. Er zijn mediabedrijven die redeneren dat traditionele media en online 
media allebei vanaf een eigen redactie moeten werken, zoals De Persgroep dit organi-
seerde bij haar Belgische en Nederlandse titels. Andere mediabedrijven zien meer in het 
model van integratie, ofwel convergentie, waarbij redacties van verschillende platformen 
worden ondergebracht op één nieuwsvloer, zoals dat bij The New York Times, The Guardi-
an en in Nederland bij NOS Nieuws en Het Financieele Dagblad het geval is. Ondanks in-
vesteringen in online redacties en activiteiten, zijn uitgeverijen voor inkomsten nog altijd 
in sterke mate afhankelijk van papieren oplagen. Bij De Persgroep, eigenaar van onder 
andere de Volkskrant, werd in 2012 nog 83% van de omzet gerealiseerd door de papieren 
kranten. Bij Wegener was dat 60% van de omzet en bij de Telegraaf Mediagroep 57%.8 
 
Traditionele media profiteren niet één-op-één van de toename van die digitale 
nieuwsconsumptie, het aanbod aan nieuws(merken) is voor het publiek veel groter dan 
alleen die van dagbladen, radio- of televisiezenders. Onderzoek bij twaalf Engelse kran-
ten van mediawetenschapper Neil Thurman toont aan dat de gemiddelde tijd die lezers 
besteden aan de papieren krant daalt en dat het aantal online bezoeken op de websites 
van diezelfde kranten daar nauwelijks tegenop weegt.9 Terwijl papieren krantentitels 
dagelijks   zo’n  2  miljoen   lezers  bereiken,   blijft   dit  online  hangen  op  300.000   tot   700.000  
bezoeksessies per dag. De kans dat het bereik van traditionele organisaties op digitale 
media kleiner wordt, en dat ze daardoor ook minder invloedrijk worden of op termijn 
zelfs helemaal zullen verdwijnen, wordt gezien als een reëel scenario.10  
 
Hoe kunnen traditionele nieuwsorganisaties het succes dat zij offline bereikten, vertalen 
naar een sterke positie in een digitale omgeving? Mediaorganisaties zijn naarstig op zoek 

                                                                                                                            
5 NDP nieuwsmedia (2014), Jaarverslag 2013: 9. http://ndpnieuwsmediajaarverslag.nl/jaarverslag2013/ 
6 NDP nieuwsmedia (2014), Jaarverslag 2013: 7. http://ndpnieuwsmediajaarverslag.nl/jaarverslag2013/  
7 Pew Research Center (26 maart 2014), State of the News Media. Overview: 2.  
 http://www.journalism.org/files/2014/03/Overview.pdf  
8 Commissariaat van de Media (2013), Mediamonitor: Mediabedrijven en Mediamarkten 2012-2013: 23.  
9 Neil  Thurman,  “Newspaper  Consumption  in  the  Digital  Age”,  Digital Journalism 2, No. 2 (2014): 168-169.  
10 Ryfe, Can Journalism Survive, 159. 
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naar oplossingen voor de factoren die het medialandschap – en hun eigen ooit zo stevige 
positie – ontwrichten. De belangrijkste veranderingen concentreren zich op het publiek, 
de distributie en verdienmodellen. De media-industrie is gericht op het bereiken van een 
massapubliek, terwijl het publiek in een online omgeving gefragmenteerd is en de ver-
houding tussen de journalist en de lezers persoonlijker is dan bij massamedia.11 Ten 
tweede verandert de manier waarop het nieuws gemaakt en verspreid wordt, de dis-
tributie van het nieuws. Traditionele mediabedrijven zijn georganiseerd rondom de indu-
striële productie van gestandaardiseerde producten, ze bieden op een vast moment een 
totaalproduct terwijl online nieuwsconsumenten 24/7 langs verschillende bronnen en 
sites kunnen gaan om zelf (interactief) te kiezen wat ze willen lezen. In de derde plaats 
hebben mediabedrijven te maken met veranderingen op het gebied van verdienmodellen. 
Het inkomstenmodel van massamedia is gebaseerd op de combinatie van lezers en ad-
verteerders en dat model blijkt niet (altijd) eenvoudig te vertalen naar een online markt; 
daar heeft nieuws en informatie een andere waarde. In de volgende paragraaf worden 
deze culturele, technologische en economische ontwikkelingen uitgebreider besproken. 
 
1.2 Technologische, economische en culturele  

veranderingen 
 
Traditionele nieuwsorganisaties die in een offline omgeving machtig waren, verliezen de 
vanzelfsprekendheid   van   een   ‘massapubliek’   op   nieuwe  digitale   platformen.   Voor   com-
merciële nieuwsorganisaties betekent een groot publiek ook veel inkomsten: door het 
aantrekken van adverteerders en het hebben van abonnees. De Publieke Omroep, waar 
de NOS onderdeel van is, heeft niet zozeer te maken met het wegvallen van een com-
mercieel verdienmodel, maar het bereiken van een groot aantal gebruikers, kijkers en 
luisteraars legitimeert wel een bestaansrecht. Wanneer de NOS steeds minder mensen 
zou bereiken op radio en televisie waardoor de nieuwsorganisatie minder relevant wordt, 
zal de hoogte van de subsidie uit Den Haag ter discussie komen te staan. Op die manier is 
het bereiken van een massapubliek bij de Publieke Omroep(en) net zo goed een financië-
le noodzaak vanwege het voortbestaan van de organisatie.  
 
Mediabedrijven zijn gewend geraakt aan het bereiken van een massapubliek omdat ze 
vanaf de periode van industrialisering een monopolie hebben opgebouwd op het ver-
spreiden van nieuws en informatie.12 Democratisering en professionalisering van de jour-
nalistiek gingen hand in hand met de groei van een geïndustrialiseerde maatschappij. 
Schudson  spreekt  van  een   ‘democratic  market   society’: een maatschappij waarin zowel 
individuele burgers baat hadden bij het aanbod verschillende soorten (zakelijke) informa-
tie als bij nieuws over politieke ontwikkelingen.13 De   journalistiek   als   ‘waakhond  van  de  

                                                 
11 Hollifield,  “Changing  Perceptions  of  Organizations”,  193.   
12 Marcel Broersma  &  Chris  Peters,  “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a   
 public  good”,  in  Rethinking journalism. Trust and participation in a transformed news landscape (New York,  
 Routledge, 2013): 4.  
13 Michael Schudson, Discovering the News. A Social History of American Newspapers (New York: Basic Books,  
 1978): 57-60. 
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democratie’   kon   zich   op   deze  manier   succesvol   verbinden aan een lucratief product.14 
Door de controle over de distributie van die informatie bepaalden krantenbedrijven het 
nieuwsaanbod en dus de nieuwsagenda waardoor de journalistiek een machtige positie 
wist te creëren.15 
 
Die monopoliepositie kon in stand kon blijven omdat consumenten voor nieuws, maar 
ook voor andere relevante informatie zoals het weerbericht, recensies en vacatures, af-
hankelijk waren van die massamedia. Net als de adverteerders die voor het bereiken van 
deze consumenten afhankelijk waren van diezelfde mediaconglomeraten. 16 Dit inkom-
stenmodel is lange tijd succesvol gebleven en kwam onder druk te staan aan het einde 
van de twintigste eeuw, vanaf het moment dat nieuws en informatie digitaal beschikbaar 
werden. Mensen kunnen sindsdien op andere, meerdere én goedkopere manieren aan 
diezelfde informatie komen en adverteerders zijn niet langer afhankelijk van deze con-
glomeraten en daarmee van de journalistiek om met het publiek in contact te komen.  
 
Door de opkomst van nieuwe digitale technologieën hebben adverteerders een goedko-
per en effectiever platform tot hun beschikking. Zij zijn niet langer aangewezen op mas-
samedia en de bijbehorende gestandaardiseerde producten voor het bereiken van een 
potentiële groep consumenten. Online advertenties zijn niet alleen goedkoper omdat de 
ruimte minder schaars is, maar ze zijn ook doelgerichter. In een online omgeving kunnen 
specifieke doelgroepen direct worden benaderd en aangesproken. De kans is klein dat 
adverteerders daarom nog volledig terug zullen keren naar de traditionele media.17  
 
De meeste nieuwsorganisaties kunnen de dalende inkomsten van de traditionele plat-
formen (nog) niet compenseren door reclame op hun websites. De huidige inkomsten-
modellen voor mediaorganisaties bevinden zich daarom in een zogenaamde ‘state   of  
flux’.18 Er zijn veel onzekerheden over nog niet gevestigde en opkomende technologieën 
en platformen. Het is de vraag hoe het publiek daarin meebeweegt en in hoeverre het 
bereid is om in een online omgeving te betalen voor nieuws. Adverteerders financieren 
nog steeds een groot deel van de (offline) journalistiek, door het plaatsen van duurbe-
taalde advertenties, waarmee nieuwsorganisaties kunnen voorzien in onafhankelijke 
nieuwsvoorziening. 19 Maar het is de vraag hoe lang dat model lucratief blijft. Nieuwsor-
ganisaties zoeken naar – en experimenteren met – verdienmodellen waarbij lezers bij-
voorbeeld betalen voor toegang op een site (betaalmuur), ze krijgen de mogelijkheid om 
te betalen per artikel (ontbundeling) of ze nemen een abonnement op een online plat-

                                                 
14 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 4. 
15 Robert G. Picard, Value creation and the future of the news organizations: why and how journalism must  
 change to remain relevant in the twenty-first century (Lissabon: Media XXi, 2010): 25, 26. 
16 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 4. 
17 Angela  Phillips  &  Tamara  Witschge,  “The  changing  business  of  news:  sustainability  of  news  journalism”,  in  
 Changing Journalism, red. Lee-Wright, Peter, Angela Phillips & Tamara Witschge (Oxon: Routledge, 2012):  
 11-12. 
18 John V. Pavlik, Media in the digital age (New York: Colombia University Press, 2008): 173. 
19 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 4;  
 Janet Jones & Lee Salter, Digital Journalism (Londen: Sage, 2012): 19; Phillips & Witschge,  “The  changing   
 business  of  news:  sustainability  of  news  journalism”,  3. 
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form dat wordt aangeboden zonder reclame (lezersverdienmodel). Een nieuwsorganisa-
tie of redactie kan ook meerdere verdienmodellen tegelijkertijd hanteren en verschillende 
betaalmogelijkheden of abonneevormen aanbieden.  
 
De vraag is of het onderscheid tussen de gesubsidieerde journalistieke voorzieningen van 
de publieke omroep en de commerciële krantenbedrijven die zelf hun broek op moeten 
houden, nog langer houdbaar is. In een digitaal medialandschap zal het onderscheid tus-
sen mediaplatformen steeds meer gaan vervagen. Televisie kijken of een krant lezen kan 
op een smartphone, tablet of computer en op elk willekeurig moment. Audiovisuele me-
diaorganisaties gaan zich (online) bekwamen in het geschreven woord. Radio gaat steeds 
vaker samen met   (live)  beeld.  Kranten  willen  video’s  aan  kunnen  bieden.  Het   ‘SEO  Eco-
nomisch  onderzoek’  kwam   in opdracht van NDP Nieuwsmedia in 2013 met een rapport 
over de nieuwsvoorziening in Nederland en de rol die de overheid daarin zou moeten 
spelen. De onderzoekers houden rekening met het feit dat de markt door dalende inkom-
sten zelf mogelijk te weinig journalistieke producties zal genereren. Het inkomstenmodel 
voor verrijkt nieuws (nieuws dat meer brengt dan alleen de kale feiten) lijkt hiermee on-
der druk te staan. Daarom komt SEO met het advies dat nieuws dat onvoldoende door de 
markt wordt geproduceerd een overheidssubsidie behoeft. De huidige voorkeursbehan-
deling voor tv en radio via de publieke omroep zou daarbij ongewenst en achterhaald zijn. 
Ook kranten zouden aanspraak moeten kunnen maken op publiek geld. Het idee is ge-
stoeld op de subsidiëring van informatievoorziening die platformneutraal opereert.20 Of 
dit advies ook overgenomen gaat worden door de politiek, is nog maar de vraag. 
 
Naast veranderende inkomsten- en verdienmodellen zorgt de digitalisering van informa-
tie er ook voor dat concurrentie van andere nieuwsaanbieders toeneemt. Nieuwe spelers 
in het mediaveld profiteren van lage distributiekosten en de ontwikkeling van innovatie-
ve, gebruiksvriendelijke en betaalbare media-apparatuur. Het internet als platform is 
toegankelijk  voor  een  groot  publiek:  ‘Je  hoeft  niet  rijk  en  machtig  te  zijn  om  aanwezig  te  
kunnen  zijn  op  het  World  Wide  Web.’21 Digitale distributie vereist geen papier, drukper-
sen of bezorgers om informatie en nieuws bij de consument af te leveren en is daarom 
niet alleen goedkoper, maar ook sneller en voor een grotere groep mensen toegankelijk. 
Het opstarten van een online nieuwsvoorziening wordt daarmee veel laagdrempeliger. 
De competitie neemt niet alleen toe, traditionele media verliezen ook de controle over 
hun eigen (duurbetaalde) informatie. Data – en dus ook nieuws – kunnen in een digitaal 
netwerk zonder enige moeite één-op-één worden overgenomen.22 Succesvolle nieuwe 
spelers in het medialandschap zoals Google, YouTube, Facebook, Twitter en Instagram 
faciliteren en aggregeren vooral informatie die afkomstig is van derden. Zij produceren 
zelf geen nieuws en daardoor maken ze minder (personele) kosten. Bovendien hebben 
deze sociale mediaplatformen waardevolle informatie over hun gebruikers waarmee hun 
gebruik en interesses in kaart worden gebracht. Adverteerders zijn bereid om voor die 

                                                 
20 Sociaal Economisch Onderzoek [SEO], Nieuws en markt. Welvaartseconomische analyse van de rol van de  
 overheid, 2013: iiv. Zie: http://www.seo.nl/uploads/media/2013-53_Nieuws_en_markt_02.pdf  
21 Denis McQuail, McQuail’s  Mass  Communication  Theory (Londen: Sage, 2000): 139. 
22 Phillips  &  Witschge,  “The  changing  business  of  news:  sustainability  of  news  journalism”,  8.  
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informatie te betalen omdat ze op die manier heel gericht kunnen adverteren. Aggregatie 
van informatie vormt niet alleen voor sociale media, maar ook voor andere nieuwe web-
sites vaak de basis, of in iedergeval de oorsprong, van hun bestaan. Een goed voorbeeld is 
de populairste nieuwssite van Nederland, Nu.nl. Deze site maakte als eerste digitale 
nieuwsspeler slim gebruik van de mogelijkheid om nieuwsberichten afkomstig van pers-
bureaus – oorspronkelijk bedoeld voor traditionele media die daar duurbetaalde abon-
nementen voor afsluiten – zo snel mogelijk door te plaatsen op het internet. De formule 
van Nu.nl werd een groot succes en daardoor kon het uitgroeien tot een site die zich nu 
ook specialiseert op het gebied van sport, technologie en zakelijk nieuws en daarnaast 
effectief gebruik maakt van User Generated Content met Nu.jij en Nu.foto.  
 
Deze economische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op nieuwsor-
ganisaties, gaan samen met culturele veranderingen: de manier waarop mensen nieuws 
consumeren. Het publiek waaiert uit naar meer en andere nieuwskanalen en raakt daar-
door gefragmenteerd in kleinere publieksgroepen die het mediaveld laten versnipperen.23 
Dat het publiek in aanraking komt met nieuwe aanbieders en merken en niet vanzelf-
sprekend alleen aansluiting vindt bij traditionele nieuwsorganisaties, heeft niet alleen te 
maken met de inhoud van het nieuws. Dat het publiek kiest voor nieuwe mediamerken 
heeft ook te maken met de manier waarop dat nieuws tot stand komt, en in welke vorm 
en op welk moment dit wordt aangeboden.24 Massamedia zijn georganiseerd op basis 
van een industriële logica die volledig is ingericht om op grote schaal relatief goedkope 
producten af te leveren.25 Redacties hanteren daarom routines om de productie van de 
krant elke dag op tijd af te kunnen ronden. Hetzelfde geldt voor de dagelijkse deadlines 
van radio- en televisie-uitzendingen. De vaardigheden van journalisten en de presentatie 
van het nieuws zijn gebaseerd op het maken van een homogeen product. Massamedia 
kennen daarmee een andere productie- én communicatielogica dan online media. Op 
internet hoeft een nieuwsorganisatie geen rekening te houden met deadlines of met het 
aantal minuten zendtijd  of   beschikbare  pagina’s.  Gestandaardiseerde  producten   sluiten  
niet aan bij de manier waarop mensen online nieuws tot zich nemen: ze willen zelf kiezen 
welke verhalen zij lezen – en welke niet – en op welk moment zij dat doen. Ook de kwali-
teit van mediaproducties wordt online anders beoordeeld. Minder professionele (audio-
visuele) producties zijn gebruikelijk op YouTube en andere sociale mediakanalen, terwijl 
radio en televisie vragen om hoogstaande kwaliteit qua beeld en geluid.  
 
Het publiek heeft niet alleen meer keuze uit nieuws en informatie, ook de rol ervan ver-
andert: van passieve kijkers en lezers die slechts toehoorder zijn, naar een actief publiek 
dat bepaalt welke informatie relevant is. Daarnaast kunnen nieuwsconsumenten zelf ook 

                                                 
23 Hollifield,  “Changing  Perceptions  of  Organizations”, 193;  Phillips  &  Witschge,  “The  changing  business  of   
 news: sustainability of news journalism”,  10. 
24 Picard, Value creation and the future of the news organizations: why and how journalism must change to  
 remain relevant in the twenty-first century, 20. 
25 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 5;  
 Lucy  Küng,  “Managing  strategy  and  maximizing  innovation  in  media  organizations”,  in  Managing Media  
 Work, red. Mark Deuze (California: Sage, 2011): 45; Lucy Küng, Strategic Media Management (Londen,  
 Sage: 2008): 10.  
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informatie publiceren. De term produser wordt in dit verband vaak aangehaald om aan te 
tonen dat een consument tegelijkertijd een producent kan zijn, zoals op Twitter, Face-
book, Instagram, Wordpress en LinkedIn. 26 Op deze sociale media is het publiek zelf medi-
amaker; met een eigen account, profiel of blog verspreiden mensen zelf nieuws en infor-
matie. Dat verandert niet alleen de rol van de consument, maar dit heeft ook invloed op 
de rol en de macht van de journalist. Niet alleen verslaggevers en redacteuren bepalen 
wat nieuws is en wanneer dit wordt gepubliceerd, consumenten – en daarmee ook politi-
ci, woordvoerders en andere professionals – kunnen zelf ook nieuws en informatie ver-
spreiden. De kans is groot dat breaking news vandaag de dag als eerste bekend wordt 
gemaakt door een  ‘consument’  met  een  smartphone  en  een  mobiele  internetverbinding – 
bijvoorbeeld op Twitter – en niet door een professionele journalist. Dit was al in 2009 het 
geval bij het vliegtuigongeluk met Turkish Airlines op Schiphol, de eerste meldingen van 
dit nieuws kwamen via Twitter, net als bij het ongeluk in New York waarbij een vliegtuig 
in de Hudson belandde. Er is niet langer sprake van één (machtige) nieuwsorganisatie die 
het nieuws zendt naar een massapubliek. In een online omgeving staat iedereen – journa-
list en publiek – met elkaar in contact. Deze verschuiving laat zich kenmerken van one-to-
many naar many-to-many en representeert de overgang van een periode van massa-
media naar een periode van netwerken.27 
 
1.3  Van massamedia naar netwerken 
 
De in de vorige paragraaf beschreven technologische, economische en culturele ontwik-
kelingen zijn symptomen van een medialandschap dat een fundamentele verandering 
ondergaat. De kern van die veranderingen moet worden beschouwd in een bredere con-
text, namelijk in een functieverandering die de overgang van massamedia naar online 
media teweegbrengt en waarmee een herdefiniëring van de journalistiek in gang wordt 
gezet.28 Bardoel   duidt   deze   overgang   aan   als   een   ‘paradigmawisseling   in   de   journalis-
tiek’.29 De   Amerikaanse   wetenschappers   Anderson,   Bell   en   Shirkey   spreken   van   ‘post-
industrial journalism’.30 Broersma   en   Peters   noemen   het   de   ‘de-industrialisatie’ van het 
nieuws: het loslaten van een markt die vooral gericht is op omvang, massapubliek en 
hoge inkomsten.31  

                                                 
26 Het  woord  ‘produser’  komt  oorspronkelijk  van  Axel  Bruns  (2005)  en  is  daarna  door  vele  andere  auteurs   
 overgenomen.  Zie  onder  andere:  Andy  Kaltenbrunner  &  Klaus  Meier,  “Convergent  Journalism  –  
 Newsrooms, Routines, Job  Profiles  and  Training”  in  Media and Convergence Management, red. Sandra  
 Diehl & Matthias Karmasin (Berlijn: Springer, 2013): 286; Picard, Value creation and the future of the news  
 organizations: why and how journalism must change to remain relevant in the twenty-first century, 20; Nick  
 Couldry, ‘Does  ‘the  Media’  have  a  future?’,  in  European Journal of Communication 24, No.4 (2009): 438. 
27 Oliver  Quiring  &  Wolfgang  Schweiger,  “Interactivity:  A  review  of  the  concept  and  a  framework  for   
 analysis”,  in  Communications 33, No.2 (2008): 152. 
28 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural transformation of a public good”, 5. 
29 Jo  Bardoel”,Het  einde  van  de  journalistiek?”,  in  Journalistieke Cultuur in Nederland, red. Bardoel e.a.  
 (Amsterdam: AUP, 2002): 357. 
30 Chris W. Anderson, Emily Bell & Clay Shirky, Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present (Tow  
 Center & Columbia University, 2012): 12. De  term  ‘post-industrial  journalism’  is  volgens  Chris  W.  Anderson,  
 Emily Bell & Clay Shirky het eerst gebruikt door Doc Searls in 2001.  
31 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 5. 
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Massamedia worden gekenmerkt door een anonieme zender-ontvangerrelatie en dit 
heeft betrekking op alle facetten: de nieuwsorganisatie, de inhoud van het nieuws, de 
adverteerder en de consumenten. Deze onderlinge relatie is volgens communicatiewe-
tenschapper McQuail afstandelijk, eenzijdig en onpersoonlijk: 
 

‘Potential   audiences   are   viewed  as large aggregates of more or less anonymous consumers, 
and  the  relationship  between  sender  and  receiver   is  bound  to  be   influenced  by  this   fact.’   (…)  
The relationship is inevitably one-sided and impersonal, and there is a social as well as a physi-
cal distance  between  sender  and  receiver.’32 

 
De sociale en fysieke afstand tussen zender en ontvanger waar McQuail over spreekt, 
verandert in een netwerkomgeving waar de communicatie niet langer eenzijdig en af-
standelijk  is.  In  dit  onderzoek  gebruik  ik  daarvoor  de  overkoepelende  term  ‘online  media’:  
media die zijn gebaseerd op een netwerklogica waarin journalisten én het publiek een 
meer persoonlijke relatie onderhouden. Een netwerk bestaat bij de gratie van (sociale) 
relaties waardoor groepen, ofwel communities, ontstaan die informatie met elkaar uitwis-
selen en bediscussiëren.33 De focus op het bereiken van een massapubliek zal verschuiven 
naar het opbouwen van dergelijke netwerken en groepen:  
 

‘Traditionally  media companies would be seen as audience aggregators: engaging in the pro-
duction of content aimed as mass audiences. Considering the sketched social, technological, 
and  economic  trends,  such  a  definition  has  become  problematic.   Instead  of  “audiences”  busi-
nesses   talk   about   “networks”,   emphasizing  media  work   as   a   practice   that  would   (or   should)  
generate  endless  opportunities  for  people  to  form  communities  of  interest  around  content.’34 

 
Het publiek is in deze online omgeving geen passieve en anonieme kijker, lezer of luiste-
raar, maar een actieve gebruiker. Een consument kan nieuws – of een persoonlijke erva-
ring al dan niet gerelateerd aan nieuws – op een eenvoudige en toegankelijke manier 
delen met mensen die in hetzelfde netwerk actief zijn. Binnen een netwerk is de traditio-
nele machtsrelatie tussen de brenger van nieuws en de ontvanger daarvan, niet langer 
aan  de  orde.  Een   journalist  moet  eerder  optreden  als  een   ‘partner  dan  een  bovenmees-
ter’,  aldus  Bardoel. 35 Volgens Singer & Quandt moet een journalist in een netwerk erken-
nen dat hij geen controle heeft over de stroom aan informatie. Journalisten kunnen alleen 
hun macht behouden als ze erkennen dat de macht met het publiek gedeeld moet wor-
den.36  
 
De overgang van massamedia naar netwerken is daarmee meer dan een optelsom van 
technologische, economische en culturele ontwikkelingen. De overgang markeert een 
fundamentele verandering van een journalistiek tijdperk dat is gebaseerd op andere 
taakopvattingen, routines, waarden en normen. Dit betekent niet dat de journalistiek als 

                                                 
32 McQuail, McQuail’s  Mass  Communication  Theory, 40. 
33 Thorsten  Quandt  &  Jane  B.  Singer,  “Convergence  and  Cross-Platform  Journalism”,  in  The handbook of  
 journalism studies, red. Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitzsch (New York: Routledge, 2009): 131. 
34 Mark Deuze, Media Work. Digital Media and Society Series (Cambridge: Polity Press, 2007): 78-79. 
35 Bardoel,  ”Het  einde  van  de  journalistiek?”, 365. 
36 Quandt  &  Singer,  “Convergence  and  Cross-Platform  Journalism”,  141. 
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zodanig verdwijnt, maar wel de journalistiek zoals we die nu kennen.37 Terwijl massapro-
ducten vragen om afgeronde verhalen, is de meerwaarde van online dat verhalen voort-
durend aangevuld kunnen worden op basis van de actualiteit of nieuwe inzichten. De 
lezer maakt zelf een selectie van het nieuws dat voor hem of haar interessant is zonder 
dat een journalist dat hoeft te beslissen en deelt deze informatie met mensen in zijn of 
haar eigen netwerk. Deze veranderingen raken aan de kern van de werkzaamheden van 
de traditionele journalist die nieuws selecteert en verwerkt tot afgeronde en (relatief) 
anonieme verhalen. 
 
Het idee dat de huidige crisis vooral te wijten is aan het wegvallen van een lucratief in-
komstenmodel, zoals de auteurs van Changing Journalism, Phillips en Witschge stellen, is 
een te beperkte benadering van de ontwrichting die plaatsvindt in de journalistiek.38 Dat 
journalistiek valt of staat bij voldoende financiële middelen is evident, maar wanneer 
mediaorganisaties zoeken naar een nieuw verdienmodel zonder zich af te vragen of de 
routines en producties die stammen uit het tijdperk van industrialisatie nog voldoen, gaan 
ze voorbij aan het feit dat de intrede van netwerken de professie structureel zal verande-
ren. Het  simpelweg  ‘kopiëren’  van  traditionele  journalistieke  vaardigheden  die gangbaar 
en succesvol waren in een industrieel tijdperk, naar een nieuwe omgeving van digitale 
netwerken, zal onvoldoende zijn om een oplossing te bieden voor de noodzakelijke her-
definiëring van de journalistiek.39  
 
Datzelfde geldt voor een technologisch deterministische opvatting, waarbij de oorzaak 
én de oplossing van de journalistieke crisis in handen zouden liggen van technologische 
ontwikkelingen.40 Ook die benadering is te eenzijdig om de overgang van massamedia 
naar netwerken te kunnen duiden. Nieuwsorganisaties  zouden  vanuit  die  optiek   ‘online’  
gaan omdat ze daarmee het publiek denken terug te vinden, zonder wat te veranderen 
aan de manier waarop hun berichtgeving tot stand komt of wordt gepresenteerd. Zo 
heeft het omarmen van sociale media alleen zin wanneer journalisten zich aanpassen aan 
de manier waarop deze media functioneren; door daadwerkelijk in dialoog te gaan met 
het publiek en niet alleen door informatie te zenden zoals ze gewend zijn.41 Het 
(aan)leren van een nieuwe vaardigheid of techniek kan journalisten helpen in die over-
gang, maar dit verandert niet direct de manier waarop de journalistiek functioneert.42  
 
De fundamentele verandering van massamedia naar online media, vertoont parallellen 
met   wat   Clayton   Christensen   van   de   Harvard   Business   School   ‘disruptive   technology’  

                                                 
37 Bardoel,  ”Het  einde  van  de  journalistiek?”,  364;  Deuze,  Mediawork, 141.  
38 Phillips  &  Witschge,  “The  changing  business  of  news:  sustainability  of  news  journalism”,  3. 
39 Kenneth C. Killebrew, Managing Media Companies. Pathways to Journalistic Cooperation (Oxford,  
 Blackwell Publishing Ltd: 2005): 57. 
40 Janet Jones & Lee Salter, Digital Journalism (Londen, Sage: 2012), 3-4; Lucy Küng, The Strategic  
 Management in the Media. Theory to practice (Londen: Sage, 2008.): 128-129; Tamara Witschge, “The   
 ‘tyranny’  of  technology”,  in  Changing Journalism, red. Peter Lee-Wright, Angela Phillips & Tamara  
 Witschge (Oxon: Routledge, 2012): 99. 
41 Sanne  Hille  &  Piet  Bakker,  “I  like news.  Searching  for  the  ‘Holy  Grail’  of  social  media: The use of Facebook  
 by  Dutch  news  media  and  their  audiences”,  in  European Journal of Communication 28, No.6 (2013): 666. 
42 Quandt  &  Singer,  “Convergence  and  Cross-Platform  Journalism”,  132. 
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noemt. Christensen hanteert het onderscheid tussen sustainable en disruptive technology, 
waarbij online media kunnen worden gezien als ontwrichtend (disruptive). 43 De versprei-
ding van nieuwsmedia is, net als de journalistieke professie, altijd al gevormd door tech-
nologische uitvindingen zoals die van de drukpers, de telegraaf, de telefoon, de opkomst 
van radio, televisie en nu het internet.44 Het verschil met deze eerdere technologische 
ontwikkelingen en de opkomst van digitale technologieën is dat deze laatste niet langer 
passen in de logica van de industrialisatie. De ontwrichting mag dan technologisch van 
aard zijn, de verandering en dus ook de oplossing is breder dan het enkel toepassen van 
die technologie.  
 
Het antwoord op deze verandering zit vooral in de manier waarop deze nieuwe technie-
ken onderdeel worden van een nieuwe journalistieke praktijk.45 Oplossingen zullen in 
eerste instantie moeten worden gezocht in de erkenning van een nieuwe digitale 
(nieuws)cultuur en her-professionalisering van het journalistieke vak. Her-
professionaliseren is meer dan het aannemen (adoption) van een nieuwe techniek of cul-
tuur of een ander inkomstenmodel, het duidt op een aanpassing (adaption) van het be-
roep. Dit betekent dat journalisten opnieuw moeten kijken naar de manier waarop ze hun 
vak uitoefenen en in welke mate huidige professionele taakopvattingen, die zijn geba-
seerd op nieuwsproductie voor massamedia, nog voldoen.46 Hoe kan de journalistiek 
aansluiting vinden bij de logica van netwerken? Pas nadat die vraag is beantwoord, kun-
nen technologische ontwikkelingen innovatief worden toegepast en nieuwe inkomsten-
modellen worden ontwikkeld. 
 
Volgens Peters & Broersma ligt in de erkenning van een nieuwe digitale cultuur de kern 
van het probleem. Mediabedrijven zouden zich onvoldoende realiseren dat de aard van 
de journalistiek aan het veranderen is.47 Ze anticiperen vooral op de concrete veranderin-
gen op het gebied van distributie, inkomstenmodellen en het terugwinnen van het grote 
publiek, zonder dat ze stilstaan bij de daadwerkelijke betekenis van deze symptomen. 
Volgens Christensen is dit kenmerkend voor het ‘innovators’ dilemma’: het management 
benadert de ontwrichtende technologieën met dezelfde principes als de duurzame tech-
nologieën, geënt op hoge winsten en een grote afzetmarkt. Innovatieve producten en 
diensten zullen echter altijd klein beginnen en in eerste instantie niet meteen winst-
gevend zijn. 48 Uitgevers en hoofdredacteuren zullen genoegen moeten leren nemen met 
het bedienen van een kleine markt, die op lange termijn alsnog succesvol, winstgevend 
en wellicht groot kan worden.  
 
  

                                                 
43 Clayton M. Christensen, The Innovators Dilemma (New York: Harper Business, 2011): xviii. 
44 John  Pavlik,  “The  Impact  of  Technology  on  Journalism”,  in  Journalism Studies 1, No.2 (2002): 229. 
45 Deuze, Mediawork. Digital Media and Society Series, 153. 
46 Ibidem, 156. 
47 Broersma & Peters, “Introduction.  Rethinking  journalism:  the  structural  transformation  of  a  public  good”, 2.  
48 Christensen, The Innovators Dilemma, xx.  
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1.4  Mediaconvergentie als oplossing?  
 
Nieuwsorganisaties voelen de druk en de noodzaak om in te spelen op de veranderingen 
die gaande zijn. Een trend die aan het begin van de 21e eeuw wereldwijd door organisa-
ties werd omarmd en geïmplementeerd is mediaconvergentie.49 Mediaconvergentie – 
‘een  intensieve(re)  samenwerking  tussen  voorheen  gescheiden  mediaplatformen’ – heeft 
ervoor gezorgd dat nieuwsredacties grote reorganisaties hebben ondergaan waarbij 
soms letterlijk de muren tussen redacties zijn verdwenen. 50 De doelstelling van conver-
gentie kan per nieuwsorganisatie verschillen, maar het gemeenschappelijke kenmerk is 
dat journalistieke bronnen, ideeën en verhalen van de verschillende platformen met el-
kaar gedeeld worden en dat redacteuren en verslaggevers van de krant, radio of televisie 
samenwerken  met   collega’s   van   online   redacties.   Op   die  manier   wordt   het   publiek   op  
verschillende platformen optimaal bediend met crossmediale nieuwsproducties; traditio-
nele media en nieuwe mediaplatformen zouden elkaar op die manier inhoudelijk goed 
aanvullen en verrijken.  
 
Op convergente redacties worden nieuwe coördinerende functies gecreëerd om journa-
listen met elkaar te laten samenwerken en de taken en vaardigheden van journalisten 
worden uitgebreid om voor meerdere platformen (multiplatform) te kunnen werken. De 
manier waarop invulling wordt gegeven aan deze werkzaamheden verschilt per redactie, 
maar van verslaggevers en redacteuren wordt veelal verwacht dat ze naast hun oorspron-
kelijke medium, ook verhalen en producties maken voor online. Mediabedrijven zijn zich 
bewust dat sommige journalistieke tradities en conventies misschien niet meer zo goed 
aansluiten bij de behoeften en wensen van de nieuwsconsumenten, maar ze zijn onzeker 
over de nieuwe routines die daarvoor in de plaats zouden moeten komen. Door redacties 
te samen te voegen moet er een vruchtbare interactie ontstaan tussen massamedia en 
online media. 
 
Voor wetenschappers is mediaconvergentie een interessant onderzoeksobject. Het effect 
van deze intensievere samenwerking tussen de verschillende mediaplatformen kan in-
zicht bieden in de manier waarop nieuwsredactie zich organiseren en hoe zij omgaan met 
veranderende journalistieke vaardigheden en werkzaamheden. Naast theoretische be-
schouwingen van onder andere Quinn, die vanaf het begin van deze eeuw visionaire idee-
en verspreidt over het ideaalmodel van een gedigitaliseerde nieuwsredactie, hebben 
wetenschappers aan de hand van empirische case studies geanalyseerd wat convergentie 
op redacties teweegbrengt.51 Cottle kwam in 1999 als een van de eerste mediaweten-

                                                 
49 Mark  Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,  in  Journalism Studies 5, No.2 (2004): 140; Rich Gordon,  
 ”The  meanings  and  implications  of  Convergence”,  in  Digital Journalism. Emerging Media and the  
 Changing Horizons of Journallism, red. Kevin Kawamoto, Kevin (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,  
 Inc, 2003): 59; Stephen Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom (Oxford: Focal Press,  
 2002 ): 59. 
50 Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,140. 
51 Stephen Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom (Oxford: Focal Press, 2002); Stephen  
 Quinn,  “Convergence  fundamental  question”,  in  Journalism Studies 6 No.1 (2005): 29–38; Stephen Quinn  
 & V. F. Filak, Convergent Journalism. An Introduction (Burlington, MA: Elsevier, 2005). 
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schappers met een etnografisch onderzoek naar convergentie bij de BBC.52 Op hetzelfde 
moment werd het Amerikaanse Tampa News Center in Florida door veel wetenschappers 
gezien   als   ‘pionier’   van   de   convergente   nieuwsredactie, het diende als gewillig onder-
zoeksobject voor meerdere studies. 53 Deze crossmediale nieuwsredactie ontstond in 
2000 en liet de redacties van een krant, televisiestation en website met elkaar samenwer-
ken.  
 
Naast onderzoek op Engelse en Amerikaanse nieuwsorganisaties, zijn ook Europese 
nieuwsredacties in – onder andere – België, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, 
Noorwegen en Duitsland onderwerp van onderzoek.54 De nadruk ligt hierbij op het be-
schrijven van de manier waarop redacties worden samengevoegd, de betekenis daarvan 
voor de werkzaamheden van verslaggevers en redacteuren en hoe deze veranderingen 
vervolgens worden ervaren. Uit deze onderzoeken rijst een veelvormig beeld op van een 
professie die zoekende is hoe zij zich het beste kan aanpassen aan nieuwe technologische 
mogelijkheden en veranderende marktomstandigheden. De reorganisaties verlopen 
veelal met de nodige weerstand en onderzoekers zoals Lund, Picard en Ryfe concluderen 
dat cruciale innovatieve veranderingen binnen nieuwsorganisaties moeizaam van de 
grond komen.55  
 
De wereldwijde trend van convergentie heeft navolging gekregen bij een groot deel van 
de Nederlandse nieuwsorganisaties. Desondanks ontbreekt het hier aan onderzoek naar 
de implementatie en de effecten daarvan op de redacties zelf. In 2014 kwam Buijs met 
een etnografisch onderzoek waarin hij analyseerde in hoeverre regionale dagbladen de 
crossmediale mogelijkheden benutten.56 Naast dit promotieonderzoek en op enkele 
afstudeerscripties na is hier in Nederland geen langdurig en omvangrijk (etnografisch) 
onderzoek uitgevoerd naar mediaconvergentie bij landelijke nieuwsmedia. Dit proef-
schrift zal daar verandering in brengen.  
 

                                                 
52 Simon Cottle  &  Mark  Ashton,  “From  BBC  Newsroom to BBC Newscentre: On Changing Technology and  
 Journalistic  Practices”,  in  Convergence 5 No.3 (1999): 22–43. 
53 Dupagne & Garrison, “The  meaning  and  influence  of  convergence.  A  qualitative  case  study  of  Newsroom  
 work  at  the  Tampa  News  Center”,  Journalism Studies 7, No. 2 (2006): 237-255; Edgar Huang, Lisa  
 Rademakers,  Moshood  A.  Fayemiwo,  &  Lillian  Dunlap,  “Converged  journalism  and  quality:  A  case  study  of   
 the  Tampa  Tribune  news  stories”,  Convergence 10, No. 4 (2004): 73–91; Gracie Lawson-Borders, Media  
 Organizations and Convergence. Case Studies of Media Convergence Pioneers, Mahwah, NJ: Lawrence  
 Erlbaum Ass, 2006.  
54 Naast de onderzoeken bij het Tampa News Center, deden ook Bozckowski (2004; 2011) Singer (2004),  
 Robinson (2011), Ryfe (2012) en Usher (2014) langdurig onderzoek op (regionale) Amerikaanse  
 nieuwsredacties. De Europese onderzoeken komen onder andere van Avilés & Carvajal (2008); Cottle &  
 Ashton (1999); Erdal (2007); Fioretti & Russ-Mohl (2009); Meier (2007); Van den Bulck & Tambuyzer (2013);  
 Wallace (2013). 
55 Anker  Brink  Lund,  “Diffusion  of  Innovation  in  News  Organizations: Action Research of Middle Managers in  
 Danish  Mass  Media”,  in  Management and Innovation in the Media Industry, red. Cinza Dal Zotto & Hans  
 van Kranenburg (Cheltenham: Edward Edgar: 2008): 200; Picard, Value creation and the future of the news  
 organizations: why and how journalism must change to remain relevant in the twenty-first century: 12; Ryfe,  
 Can Journalism Surive?, 115.  
56 Kees Buijs, Regiojournalistiek in spagaat. De kwaliteit van het redactieproces in de regionale journalistiek;  
 een case-studie (Den Haag: Boom Lemma, 2014).  
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1.5 Convergentie op de Nederlandse nieuwsredactie 
 
Dit onderzoek richt zich op de toepassing van mediaconvergentie op Nederlandse 
nieuwsredacties. Het wil daarmee wil een antwoord geven op de volgende onderzoeks-
vraag: 
 

Hoe wordt mediaconvergentie benaderd en geïmplementeerd door nieuwsorganisaties en welke 
factoren liggen ten grondslag aan het al dan niet laten slagen van convergentie in de journalistie-
ke praktijk?  

 
Deze dissertatie beschrijft de samenhang tussen de plannen en visie op convergentie van 
de betrokken hoofdredacties, hoe deze in de praktijk uitpakken voor de dagelijkse routi-
nes van het nieuwsproces en op welke manier convergentie de journalistieke cultuur op de 
redacties al dan niet laat veranderen. De drie case studies die worden onderzocht zijn de 
redacties van de Volkskrant, de FD Mediagroep en NOS Nieuws.57 Het onderzoek beslaat 
de periode van 2005-2012, waarvan de periode 2005-2011 is beschreven aan de hand van 
beleidsplannen. In 2011 en 2012 is er etnografisch onderzoek uitgevoerd, drie maanden 
op elk van de drie redacties. Er zijn diepte-interviews afgenomen met in totaal 120 jour-
nalisten in alle lagen van de organisatie, waaronder het hoofdredactioneel management. 
 
Dit boek gaat daarmee een stap terug in de tijd en beschrijft de eerste stappen naar een 
geïntegreerde nieuwsredactie. Het biedt inzicht in de interne processen op een nieuwsre-
dactie en analyseert welke invloed online ambities hebben gehad op de bestaande offline 
werkzaamheden: hoe zagen hoofdredacteuren de toekomst van hun organisatie, op wel-
ke manier werden routines daar al dan niet op aangepast en hoe gingen de journalisten 
om met de veranderingen die zich aandienden? Dit onderzoek geeft een beeld van 
nieuwsorganisaties in transitie: de overgang van industriële zekerheden naar een onzeke-
re digitale toekomst.  
 
Dat beeld ziet er in 2015 alweer anders uit. Zo beschrijft dit onderzoek de scheiding van 
de krantenredactie en de internetredactie bij de Volkskrant (na jarenlange pogingen om 
de redacties te integreren) in 2011, maar inmiddels zijn deze redacties weer samenge-
voegd. Bij NOS Nieuws ging het ten tijde van mijn onderzoeksperiode over het geïnte-
greerde redactiesysteem iNews en de internet first-strategie. In Hilversum zijn ze alweer 
een systeem en een strategie verder: iNos en videofirst. Het FD heeft in 2014 een digital 
first-werkwijze gelanceerd waardoor de redacteuren in eerste instantie een site maken en 
op basis van deze online verhalen vervolgens een krant wordt samengesteld. Alle drie de 
organisaties kregen bovendien in 2014 een nieuwe website.  
 

                                                 
57 In principe worden namen van redacties en nieuwsorganisaties gecursiveerd. Omdat de redacties die in dit  
 onderzoek als casestudies fungeren erg vaak worden genoemd, heb ik ervoor gekozen om vanaf hoofdstuk  
 2 alle nieuwsorganisaties en redacties te cursiveren behalve die van NOS Nieuws, de Volkskrant, De  
 Persgroep, De Persgroep Online, FD Mediagroep, BNR en Het Financieele Dagblad.  
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Bepaalde routines, functies, systemen en werkzaamheden zoals beschreven in dit onder-
zoek zullen daarom weer deels veranderd zijn. Dat de onderzochte redacties de afgelo-
pen jaren de nodige aanpassingen hebben doorgevoerd doet echter niks af aan de analy-
se van veranderende redactionele processen en de manier waarop het hoofdredactioneel 
management daar een visie op heeft geformuleerd en daar leiding aan heeft gegeven. 
Een nieuwe site of een nieuwe inrichting van de redactie betekent niet dat de mechanis-
men die zijn beschreven in dit onderzoek niet langer aan de orde zijn. De uiteindelijke 
plannen zijn in feite ondergeschikt aan de manier waarop nieuwsorganisaties functione-
ren en in hoeverre ze in staat zijn om daadwerkelijk te veranderen wanneer externe om-
standigheden hen daartoe dwingen.  
 
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) wordt het theoretisch kader van dit onderzoek 
uiteengezet.  De  term  ‘convergentie’  en  de  aanpalende  begrippen  ‘crossmediaal’  en  ‘mul-
timediaal’   worden   gedefinieerd.   Eerder   onderzoek   naar   convergentie   en   de   implicaties  
van convergentie voor het management, de redactionele organisatie, en de journalistieke 
cultuur worden besproken. In hoofdstuk 3 wordt de methode besproken die voor deze 
dissertatie is gehanteerd, de zogenoemde etnografische methode. Hier zal ik uiteenzetten 
op welke manier het onderzoek is uitgevoerd en geanalyseerd. De etnografische metho-
de wordt in essentie uitgevoerd door als onderzoeker zelf aanwezig te zijn in het onder-
zoeksgebied dat centraal staat, in dit geval de journalistieke redactie.58 Het doel is om op 
deze manier een reconstructie te maken van mediaconvergentie in het journalistieke veld 
en de betrokken actoren daarbij te observeren en te ondervragen.59 In dit hoofdstuk 
wordt ook de keuze van de case studies toegelicht en de context van de nieuwsorganisa-
ties beschreven.  
 
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de empirische resultaten van de case studies gepre-
senteerd. Deze hoofdstukken moeten antwoord geven op deelvragen die zich concentre-
ren op de drie aspecten die centraal staan in dit onderzoek: de plannen en visies van de 
hoofdredacteuren, de dagelijkse (organisatorische) routines en de journalistieke cultuur. 
Door  het   bestuderen  en  analyseren   van  beleidsplannen  en   interne  nota’s   die   zijn   opge-
steld door de hoofdredacties in het kader van een beoogde convergente nieuwsredactie, 
kan in hoofdstuk 4 worden vastgesteld wat de visie op convergentie was en of en op wel-
ke manier deze plannen gaandeweg zijn aangepast. Daarmee wordt er antwoord gege-
ven op de eerste deelvraag: 
 

Hoe wordt convergentie benaderd in beleidsplannen die zijn opgesteld door de hoofdredacties en 
zijn daarbij factoren te onderscheiden die het proces van convergentie op de nieuwsredacties beïn-
vloeden? 
 

In hoofdstuk 5 worden de journalistieke routines op de redacties beschreven en geanaly-
seerd. Door beleidsplannen te relateren aan de observaties van journalistieke processen 

                                                 
58 Fred Wester & Vincent Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures (Bussum: Coutinho,  
 2004): 13-15. 
59 Martyn Hammersly & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice (Londen: Routledge,1995): 1. 
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en aan diepte-interviews met journalisten, coördinatoren en hoofdredacteuren over hun 
werkzaamheden, kan worden vastgesteld hoe redacties in de praktijk vorm geven aan 
hun dagelijkse routines. Hoe zijn de redacties georganiseerd en wie is verantwoordelijk 
voor welke taken? Daarmee moet de volgende deelvraag worden beantwoord: 
 

Op welke manier geeft convergentie vorm aan de organisatie van redacties, wat betekent dit voor 
de dagelijkse werkzaamheden van journalisten en in hoeverre functioneren deze nieuwe routines 
in de praktijk? 

 
In hoofdstuk 6 wordt tot slot geanalyseerd welke invloed convergentie heeft op de jour-
nalistieke cultuur. Heeft de intensievere samenwerking tussen de verschillende me-
diaplatformen ervoor gezorgd dat de verschillende professionele culturen nader tot el-
kaar zijn gekomen? Net als in hoofdstuk 5 wordt de deelvraag in dit hoofdstuk beant-
woord aan de hand van observaties en diepte-interviews met de journalisten, coördinato-
ren en hoofdredacties die werkzaam zijn op deze redacties. Deze laatste deelvraag luidt 
als volgt: 
 

Hoe wordt convergentie door de journalisten van de verschillende platformen ontvangen en welke 
factoren spelen een rol met het oog op de (al dan niet) veranderende journalistieke cultuur op de 
redacties? 

 
In hoofdstuk 7 worden de conclusies van dit onderzoek beschreven, waarbij de deelvra-
gen en de centrale onderzoeksvraag worden beantwoord. Daarmee wil dit onderzoek 
inzicht bieden in de manier waarop nieuwsorganisaties inspelen op veranderingen in het 
medialandschap, vaststellen in hoeverre ze daar in slagen en welke factoren een rol spe-
len in dit proces. In hoofdstuk 8 doe ik tot slot enkele aanbevelingen voor nieuwsorgani-
saties.  
 
Voor dit onderzoek is volledige medewerking verkregen van de drie onderzochte nieuws-
organisaties en van de journalisten die bereid waren om met mij in gesprek te gaan over 
de ontwikkelingen op hun redacties. In ruil daarvoor is anonimiteit beloofd waardoor 
uitspraken niet te herleiden zijn naar de betrokken respondenten. Alleen in het geval van 
de (adjunct) hoofdredacteuren is dat niet mogelijk vanwege hun relevante en unieke 
positie op de redactie. Om de anonimiteit van de rest van de redacteuren zo goed moge-
lijk te bewaken, heb ik ervoor gekozen om niet alleen de namen van de betrokken perso-
nen achterwege te laten, maar ook alle uitspraken toe te schrijven aan het persoonlijk 
voornaamwoord ‘hij’ zodat het geslacht – en daarmee de identiteit van een respondent – 
zo min mogelijk te achterhalen is. Op redacties worden daarnaast verschillende termen 
gebruikt: bij de kranten worden journalisten aangeduid met de term redacteur of ver-
slaggever, zonder daar altijd een helder onderscheid in te maken. Bij NOS Nieuws is dat 
wel het geval: een redacteur bereidt de verhalen (vanaf de redactie) voor, terwijl verslag-
gevers op pad gaan om deze verhalen te maken. Bij de ene redactie wordt een leiding-
gevende van een deelredactie een coördinator genoemd, bij de andere redactie is dit een 
chef. In dit onderzoek hanteer ik de termen zoals deze gangbaar zijn op de desbetreffen-
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de redactie(s). De overkoepelende term journalist(en) gebruik ik wanneer de functie (en 
dus het onderscheid daartussen) niet van belang is.  



 

 
 

2 
 

De zoektocht naar een nieuwe  
journalistieke praktijk 

 
 
 
De opkomst van internet heeft grote invloed op de traditionele nieuwsredacties die voor-
namelijk georganiseerd zijn rondom de productie en distributie van één massamedium. 
Hoofdredacties en uitgevers staan voor de vraag of en hoe verschillende mediaplatfor-
men het beste met elkaar kunnen samenwerken. Een intensieve(re) samenwerking op 
redacties tussen verschillende platformen wordt aangeduid als mediaconvergentie. Me-
diaconvergentie zou oplossingen kunnen bieden voor de huidige economische, culturele 
en technologische vraagstukken. Voor bijna alle mediabedrijven geldt dat convergentie 
daarom wordt gezien als een onvermijdelijke strategie: om je publiek te (blijven) bereiken 
– en in sommige gevallen terug te winnen – moet je aanwezig zijn op meerdere platfor-
men en als redactie multi- of crossmediaal nieuws produceren.1  
 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van mediaconvergentie en crossmediale 
journalistiek beschreven. In de eerste paragraaf wordt het begrip convergentie gedefini-
eerd, met de  daaraan  gerelateerde  termen   ‘crossmediaal’  en   ‘multimediaal’.  Daarbij  ko-
men de verschillende niveaus van convergentie die centraal staan in dit onderzoek aan de 
orde. In de tweede paragraaf wordt eerder onderzoek in kaart gebracht aan de hand van 
argumenten die worden aangehaald om convergentie door te voeren en ideeën over de 
(ideale) organisatie van een geïntegreerde redactie. In de derde paragraaf wordt beschre-
ven wat de invloed van convergentie is op het hoofdredactioneel management en op de 
(industriële) organisatorische en beroepsmatige professionalisering van de journalistiek. 
De ontwrichting van het medialandschap past in de innovatietheorie van Christensen, 
deze theorie wordt besproken in de vierde paragraaf. Op welke manier moeten organisa-
ties  volgens  Christensen  inspelen  op  deze  verregaande  veranderingen  vanuit  zijn   ‘dilem-
ma   van   innovatie’   en   in   hoeverre   sluit   dat   aan   bij   de   omgang   met   convergentie   op  
nieuwsredacties? 
 
  

                                                 
1 Jones & Salter, Digital Journalism, 173; Kaltenbrunner & Meier,  “Convergent  Journalism  – Newsrooms,  
 Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  286-287; Natascha Fioretti & Stephan Russ-Mohl, Merging Media,  
 Converging Newsrooms (Lugano: Giampiero Casgrande editore, 2009): 12; Jane B. Singer”,More than Ink- 
 Stained Wretches: The resocialization of Print Journalists in Converged Newsrooms”,  in  Journalism & Mass  
 Communication Quarterly 8, No.4 (2004):  852;  Witschge,  “The  ‘tyranny’  of  technology”,  104.   
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2.1 Mediaconvergentie, crossmediaal, multimediaal 
 
Mediaconvergentie is een veelgebruikte term die een heldere definitie verdient. Conver-
gentie kan zowel technologisch als fysiek plaatsvinden en binnen mediabedrijven kan het 
toegepast worden op verschillende niveaus. In de praktijk wordt er vaak gesproken over 
multi- of crossmediaal, eveneens begrippen waarvan de betekenis niet voor iedereen 
duidelijk is.  
 
2.1.1 Technologische convergentie: vervagende grenzen 
De intrede van het internet – wat ik in dit onderzoek zal aanduiden onder de verzamel-
naam online media – heeft grote invloed op de traditionele journalistieke werkwijze en 
organisatie.2 Deze online omgeving creëert niet alleen een extra platform waarop journa-
listieke verhalen kunnen worden gepresenteerd, het platform heeft ook andere eigen-
schappen. Online komen verschillende mediatypen zoals beeld, geluid en tekst samen en 
worden uitwisselbaar. Dit wordt ook wel aangeduid met de term mediaconvergentie.  
 
De term (media)convergentie wordt echter vaak gebruikt zonder dat precies duidelijk 
wordt wat er mee wordt bedoeld. 3  Volgens de Australische mediawetenschapper 
Stephan Quinn heeft de term convergentie in de 21e eeuw zelfs de neiging om net zoveel 
definities te hebben als het aantal mensen dat het woord bestudeert of uitvoert in de 
praktijk.4 Jenkins laat in zijn boek Convergence Culture zien dat convergentie betrekking 
heeft op de relatie tussen bestaande technologieën, industrieën, sectoren, genres en het 
publiek, afhankelijk van wie er iets over convergentie zegt en waar zij dan precies over 
spreken.5  
 
In de context van de mediasector kan convergentie op verschillende manieren uitgelegd 
worden. Zo wordt er enerzijds gesproken over de vervagende grenzen van de sector in 
het  algemeen:   ‘the  blurring  of  boundaries  between  different  media  sectors’.6 Anderzijds 
verwijst convergentie naar een specifieke organisatie of werkwijze van journalisten: ‘Con-
verged journalism refers to a practice of reporting news for multiple media platforms 
such  as  television,  newspaper,  the   internet  and  radio.’  7 Het is hierbij van belang om on-
derscheid te maken tussen technologische convergentie en de daaruit voortvloeiende 

                                                 
2 Deuze, Media Work. Digital Media en Society Series, 141-142;  Kaltenbrunner  &  Meier,  “Convergent  
 Journalism – Newsrooms,  Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  291;  Klaus  Meier,  “Innovations  in  Central   
 European  Newsrooms.  Overview  and  case  study”,  Journalism Practice 1, No. 1 (2007): 6; Jane B. Singer,  
 “Who  are  these  guys?  The  Online  Challenge  to  the  Notion  of  Journalistic  Professionalism”,  in  Journalism 4,  
 No. 2 (2003): 139. 
3 Kaltenbrunner  &  Meier,  “Convergent  Journalism  – Newsrooms, Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  285. 
4 Stephen Quinn & V. F. Filak. Convergent Journalism. An Introduction (Burlington, MA: Elsevier, 2005): 3. 
5 Henry Jenkins, Convergence Culture. Where old and new media collide (New York: New York University  
 Press, 2006): 15-16. 
6 Leona  Achtenhagen  &  Elena  Raviola,  “Balancing Tensions During Convergence: Duality Management in a  
 Newspaper  Company”,  in  International Journal on Media Management 11, No.1 (2009): 34. 
7 Edgar Huang, Lisa Rademakers, Moshood A. Fayemiwo & Lillian  Dunlap,  “Converged  journalism  and  quality:   
 A  case  study  of  the  Tampa  Tribune  news  stories”,  in  Convergence 10, No.4 (2004): 73.  
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fysieke convergentie binnen mediabedrijven en op nieuwsredacties.8 Fysieke convergentie 
komt voort uit technologische convergentie: de techniek zorgt ervoor dat mediatypen 
steeds meer in elkaar overvloeien en uitwisselbaar worden en dat geldt vervolgens ook 
voor de redacties en de mensen die met deze typen en technieken werken.  
 
Het woord convergentie stamt uit de wiskunde en werd later ook toegepast in de evoluti-
onaire biologie, politieke wetenschappen en economie. Het begrip kreeg in de jaren 
1960-1970 een nieuwe betekenis toen computers en online netwerken werden ontwik-
keld. Deze technieken creëerden de mogelijkheid om digitale inhoud samen te brengen.9 
Binnen deze context van computertechnologie is het wetenschapper Ithiel de Sola Pool 
die de term populair maakte in zijn boek The Technologies of Freedom.10 Pool sprak hierin 
over   de   ‘convergence   of   modes’   waarmee hij aan wilde geven dat door elektronische 
technologieën alle communicatiesystemen zoals de drukpers, telefoon en audiovisuele 
media   uiteindelijk   samengebracht   zouden  worden   in   een   groot   systeem.  Deze   ‘modes’  
zijn de bits, ofwel de enen en nullen die in een digitale omgeving uitwisselbaar zijn. De 
bits vormen de basis van mediaproducties en kunnen geproduceerd, gedistribueerd en 
gepresenteerd worden op alle mogelijke digitale platformen.11  
 
Pool voorspelde daarmee het einde van de één-op-éénrelatie tussen een specifiek medi-
um en een gebruiker. Alle mediatypen zouden uiteindelijk nog maar uit één apparaat 
hoeven te komen. Volgens computerwetenschapper Negroponte, die net als Pool de 
term convergentie in de media-industrie agendeerde, zou dit betekenen dat deze vorm 
van technologische convergentie zou leiden tot de – al dan niet fysieke – samensmelting 
van de sectoren van audiovisuele media, print en computertechnologie.12 Hij deed deze 
voorspelling al in 1979, toen de toepassingen van computers en online netwerken nog 
zeer beperkt waren.  
 
In 1995 beschrijft Negroponte in het boek Being Digital welke vraagstukken convergentie 
met zich mee gaat brengen voor de media en de journalistiek: 

 
‘One  way   to   look  at  the   future  of  being  digital   is   to  ask   if   the  quality  of  one  medium  can  be  
tranposed to another. Can the television experience be more like the newspaper experience? 
Many people think of newspapers as having more depth than television news. Must that be so? 
Similarly, television is considerd a richer sensory experience than what newspapers can deliver. 
Must that be so? 13  

 
 

                                                 
8 Deuze, Media Work, 70.  
9 Gordon,“The  Meanings  and  Implications  of  Convergence”,  58. 
10 Ithiel de Sola Pool, Technologies of Freedom. On Free Speech in an Electronic Age (Cambridge, Mass:  
 Harvard University Press, 1983): 28. 
11 Pavlik, Media in the digital age, 10. 
12 Gordon,  “The  Meanings  and  Implications  of  Convergence”,  58-59. 
13 Nicholas Negroponte, Being Digital (New York: Knopf, 1995): 20. 
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Figuur 1 Convergentie van media- en informatiesectoren volgens Negroponte (1979) 

Alhoewel Negroponte vanuit historisch perspectief erkent dat de incubatie-periode van 
nieuwe media lang is, wijst hij erop dat dit een grote verandering met zich meebrengt 
voor massamedia die nu nog specifiek zijn georganiseerd rondom de productie voor één 
medium.14  
 

Doordat mediatypen (tekst-beeld-geluid-fotografie) convergeren, verandert ook het 
productie- en distributieproces voor de journalistiek. Voor een televisieredactie creëert 
het de mogelijkheid om, in de traditie van een krant, op een online platform tekst en 
fotografie te presenteren Een drukpers is niet langer een vereiste. Andersom kan een 
krant op een website audiovisueel materiaal publiceren, een eigen radio- of televisiestati-
on is geen voorwaarde meer. Dat deze mogelijkheden zich voordoen staat los van de 
vraag of nieuwsorganisaties voldoende expertise en middelen hebben om verschillende 
soorten mediaproducties te maken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid  omschrijft  deze  vorm  van  technologische  convergentie  als   ‘de  mogelijkheid dat ver-
schillende typen eindapparatuur en infrastructuur in wezen soortgelijke diensten kunnen 
overbrengen’.15 In feite bevrijdt de technologie de individuele media van hun grenzen 
waardoor mediaplatformen nader tot elkaar komen.16  
 
Om verwarring te voorkomen is het goed om onderscheid te maken tussen het me-
diaplatform en het mediatype. Een mediaplatform verwijst in dit onderzoek naar de dra-
ger – het medium – van de (journalistieke) inhoud. De mediatypen verwijzen naar de 
vorm en daarmee naar de presentatie van de berichtgeving. Het online platform heeft – 
meer dan de andere platformen – de eigenschappen om alle mediatypen te combineren. 

                                                 
14 Ibidem, 84. 
15 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Focus op functies. Uitdagingen voor een  
 toekomstbestendig mediabeleid (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005): 44. 
16 Quinn & Filak. Convergent Journalism. An Introduction, 15. 
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Een verhaal dat gebruik maakt van meerdere typen wordt aangeduid als een multimedi-
aal verhaal. 
 
Mediaplatform Mediatype 
Krant 
Tijdschrift 
Televisie 
Radio 
Online 

Tekst 
Video 
Audio 
Fotografie 
Infografieken 

 
Tabel 1 Onderscheid tussen mediaplatform en mediatypen (relevante voorbeelden voor dit onderzoek) 

 
Technologische convergentie – de vervagende grenzen tussen de verschillende mediaty-
pen – is aan de orde van de dag. Denk aan de smartphones waarmee we kunnen bellen, 
lezen, luisteren, kijken en zelf media produceren. Technologische convergentie creëert 
mogelijkheden om verschillende mediatypen te combineren en uit te wisselen, waardoor 
nieuwe manieren ontstaan voor het vertellen van verhalen.17 Bovendien zorgt de digitale 
techniek voor een veranderende relatie met het publiek. Online media fungeren als net-
werken, ook wel aangeduid als netwerkjournalistiek.18 Netwerkjournalistiek wordt naast 
het aspect van multimedialiteit gekenmerkt aan de hand van interactiviteit, hypertekstu-
aliteit en (a)synchroniteit.19 Deze elementen zijn relatief nieuw voor de journalistiek en 
hebben invloed op de manier waarop berichtgeving tot stand komt, hoe verhalen worden 
gepresenteerd en op de relatie met het publiek.  
 
Interactiviteit 
Een digitale nieuwsconsument leest, luistert of kijkt niet alleen meer naar media, maar hij 
of zij gebruikt media op een interactieve manier. De rol van ontvanger verandert. De lezer 
en de luisteraar worden gebruikers die uit een (ruim) aanbod zelf bepalen welke media ze 
consumeren. Dit veronderstelt een push- en pull-effect. Media kunnen het aanbod aan-
passen op de individuele gebruikers en deze onder hun aandacht brengen (push), aan de 
andere kant zijn het de gebruikers die bepalen welke media ze daadwerkelijk consumeren 
(pull). De gebruiker kan tegelijkertijd ook participeren in het journalistieke proces. Con-
sumenten kunnen een bijdrage leveren in de vorm van reacties of door het delen of zelf 
aanleveren   van   audiovisueel  materiaal.   De   begrippen   ‘produser’   en   ‘user generated con-
tent’ (afgekort als UGC) worden vaak in deze context genoemd.20 Een produser duidt op 
de samensmelting van de producer (maker) en user (gebruiker). User generated content 

                                                 
17 Pavlik, Media in the Digital Age, 4-6. 
18 Jo  Bardoel  &  Mark  Deuze,  “Network  Journalism:  Converging  Competences of Old and New Media  
 Professionals”,  in  Australian Journalism Review 23, No. 2 (2001): 91-92; Ansgard Heinrich, Networked  
 Journalism. Journalistic Practic in Interactive Spheres (New York: Routledge, 2011): 1-5. 
19 Bardoel,  ”Het  einde  van  de  journalistiek?”,  359-360; Mark Deuze,  “The  Web  and  its  Journalisms: 
 Considering the  Consequences  of  Different  Types  of  Newsmedia  Online”,  in  New Media Society 5, No.2 
 (2003): 211; Arjan Dasselaar & Alexander Pleijter, Crossmediale journalistiek en redactie (Culemborg: Van  
 Duuren Media, 2010): 9. 
20 De term wordt oorspronkelijk geïntroduceerd door Bruns (2005) en later gebruikt door vele andere auteurs  
 waaronder Pavlik (2008), Picard (2010), Couldry (2009).  
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betekent dat gebruikers zelf media-inhoud aanleveren waar mediaprofessionals gebruik 
van maken.  
 
Onmiddellijkheid en (a)synchroniteit 
Een online platform verandert de manier waarop berichtgeving tot stand komt en het 
moment van publiceren en consumeren. Nieuwsorganisaties zijn niet langer gebonden 
aan één moment van distributie of publicatie. Dit creëert nieuwe mogelijkheden, maar 
het brengt ook essentiële vragen met zich mee: als je op elk moment kan publiceren, 
wanneer  is  een  verhaal  dan  ‘af’  en  wie  of  wat  bepaalt  dan  het  moment  van  presentatie en 
publicatie? Het ontstaan van de liveblogs – real-time berichtgeving overzichtelijk gepre-
senteerd – bij breaking nieuws is een manier van verslaggeving die voortkomt uit de mo-
gelijkheid om direct informatie te (willen) publiceren en aan te vullen. Redacteuren geven 
hiermee inzicht in het journalistieke proces en presenteren en verzamelen direct alle 
informatie die binnenkomt, ook als nog niet alle informatie is geverifieerd. Naast live 
verslaggeving kan  journalistieke  berichtgeving  aan  de  andere  kant  ook  ‘on-demand’  wor-
den bekeken en consumenten hoeven niet langer lineair te kijken of luisteren naar radio- 
of televisie-uitzendingen. Mediaconsumenten nemen nieuws en informatie tot zich wan-
neer het hun zelf uitkomt.  
 
Hypertekstualiteit  
In een online of netwerkomgeving speelt het aspect van hypertekstualiteit een grote rol. 
Hieronder verstaan we het kunnen doorverwijzen en linken naar andere (media)bronnen. 
Dit wordt ook veelvuldig toegepast in liveblogs, er wordt verwezen naar berichtgeving 
afkomstig van andere bronnen en op die manier wordt de nieuwsgaring transparant en 
inzichtelijk gemaakt. Een verhaal kan zo (door)verwijzen naar meerdere bronnen waar 
meer of andere informatie te vinden is. Deze bronnen verwijzen vervolgens ook weer 
door naar andere bronnen en locaties waar informatie voorhanden is. De hoeveelheid 
informatie die wordt aangeboden is daarmee oneindig.  
 
Multimedialiteit 
Multimediale verhalen creëren nieuwe vertel- en presentatievormen door de combinatie 
van  verschillende  mediatypen.  Deuze  omschrijft  dit  als  een  ‘presentatie  van  een  nieuws-
verhaal   op   een  website  waarbij   twee   of  meer  mediavormen  worden   gebruikt’,   bijvoor-
beeld   een   nieuwstekst   aangevuld   met   video,   audio   of   foto’s.  21 Ook Kawamoto be-
schouwt  multimedia   als   ‘het   gebruik   van  meer   dan   één  mediatype   binnen   een   nieuws-
product’.22 Nieuwsorganisaties ontdekken steeds meer geïntegreerde mogelijkheden op 
dit vlak. De journalistieke productie Firestorm, een longread van The New York Times die 
beeld, geluid en tekst combineert, is daar een bekend voorbeeld van. In Nederland expe-
rimenteren krantenredacties ook met dit soort multimediale producties en longreads.  
 
 

                                                 
21 Deuze,  “What  is  Multimedia  Journalism?”,  140. 
22 Kawamoto, Digital Journalism. Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, 4. 
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2.1.2 Fysieke convergentie: toenemende samenwerking  
Hoe spelen mediaorganisaties in op deze nieuwe mogelijkheden om verhalen te presen-
teren en publiceren? Deze dissertatie richt zich op de vraag op welke manier technologi-
sche convergentie de organisatie en werkwijze van redacties verandert aan de hand van 
fysieke  convergentie,  de  ‘convergence  of  place’.  Hoe wordt de strategie van convergentie 
geïmplementeerd op redacties? De technologische veranderingen hebben invloed op de 
manier waarop journalisten werken en hoe nieuwsredacties worden georganiseerd.  
 
De overkoepelende definitie die ik voor deze vorm van fysieke convergentie hanteer is de 
beschrijving van Deuze, die convergentie benadert als ‘een  (toenemende)  samenwerking  
tussen  voorheen  afzonderlijke  nieuwsredacties’.23 Redacteuren en verslaggevers kunnen 
door de opkomst van digitale technieken efficiënter werken; convergentie beïnvloedt de 
manier van leidinggeven, de organisatie en de cultuur op nieuwsredacties.24 De omar-
ming van online media betekent niet alleen dat redacteuren en verslaggevers voor meer 
mediaplatformen zouden moeten gaan werken, maar dat deze gecombineerde me-
diaplatformen (massa en online) ook rekening moeten houden met andere journalistieke 
mogelijkheden, zowel organisatorisch als beroepsmatig.  
 
Omdat fysieke convergentie binnen mediabedrijven naar samenwerking op verschillende 
niveaus kan verwijzen, is het van belang om aan te geven welke niveaus er zijn en op 
welke deze dissertatie zich richt. Het analytisch overzicht dat Gordon hanteert biedt een 
helder kader om convergentie binnen mediaorganisaties te definiëren en te positioneren. 
Gordon onderscheidt vijf niveaus waarop convergentie plaats kan vinden: eigendom, 
tactiek, organisatie, nieuwsgaring en presentatie.25 Door dit onderscheid te hanteren, 
wordt de Babylonische spraakverwarring over de aard en definitie van convergentie ver-
meden, die zowel in de journalistiek als in de wetenschap vaak optreedt.  
 
1) Eigendom 
Convergentie kan zich afspelen op het niveau van eigendom. Dit betekent dat één bedrijf 
eigenaar is van meerdere mediabedrijven (merken) en/of distributiekanalen. Een voor-
beeld daarvan is The Walt Disney Company. Dit is een overkoepelende (merk)naam die 
verschillende platformen bedient zoals film, televisie, pretparken, maar bijvoorbeeld ook 
handelswaar (merchandise). In Nederland zijn de FD Mediagroep en De Telegraaf Media 
Groep goede voorbeelden van mediabedrijven die meerdere kanalen beheren. De FD 
Mediagroep is eigenaar van de bekende merken Het Financieele Dagblad en BNR Nieuws-
radio, maar beheert daarnaast ook de merken FondsNieuws, Company.info en Redactie-
partners. De Telegraaf Mediagroep heeft eveneens uiteenlopende merken en platformen 
in portefeuille zoals De Telegraaf, Sky Radio en de websites Dichtbij.nl en Relatieplanet.nl. 
Door het ontstaan van grote convergente conglomeraten is er bezorgdheid over de af-
name van diversiteit en de toename van vervlakking wat betreft media- en nieuwspro-
ductie. Het commissariaat voor de Media en de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

                                                 
23 Deuze,  “What  is  Multimedia  Journalism?”,  140. 
24 Pavlik, Media in the Digital Age, 5. 
25 Gordon,  “The  Meanings  and  Implications  of  Convergence”,  63. 
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(NMA) houden in Nederland daarom nauwlettend mediaconcentraties in de gaten met 
het oog op de aantasting van een pluriform medialandschap.  
 
2) Tactiek 
Media(merken) kunnen met elkaar een (tijdelijk) samenwerkingsverband aangaan en 
convergentie op een tactisch niveau implementeren. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over 
promotionele samenwerking op het gebied van marketing, aan de hand van advertentie 
packages die multimediaal (op meerdere media) inzetbaar zijn. Er wordt dan gelijktijdig 
geadverteerd in een krant, op de televisie en op een website. Het Financieele Dagblad en 
BNR Nieuwsradio maken structureel gebruik van tactische convergentie door op het ra-
diostation te adverteren voor de krant, en in de krant te adverteren voor het radiostation. 
Het niveau van tactische convergentie kan zich ook concentreren op (tijdelijke) inhoude-
lijke samenwerking. In 2008 gingen de Volkskrant en de omroep NCRV een tactisch redac-
tioneel samenwerkingsverband aan rondom het concept Hart en Ziel: een psychologisch 
magazine op televisie dat voortkwam uit het oorspronkelijke katern van de krant. Daarbij 
werd een derde platform – een website – gelanceerd waar beide partijen aan meewerk-
ten. Het Parool en AT5 gaan ook regelmatig tactische samenwerkingsverbanden aan 
rondom Amsterdamse berichtgeving of evenementen.  
 
3) Organisatie 
Convergentie op het niveau van organisatie betekent dat twee of meer merken of plat-
formen van hetzelfde bedrijf structureel worden ondergebracht binnen één redactie. 
Door redacties samen te voegen ontstaat er een nieuwe indeling en werkwijze op een 
redactie. Wanneer een online redactie convergeert met een krantenredactie betekent dit 
dat de nieuwsvloer vaak fysiek gereorganiseerd wordt om samenwerking te bevorderen. 
Zo is NOS Nieuws vanaf 2006 gaan werken als een convergente redactie: de tot dan toe 
afzonderlijke platformen van radio, televisie, teletekst en online zijn geïntegreerd op één 
redactie. Dit betekende een fysieke verhuizing voor alle redacties en een nieuwe organi-
satie van mensen en middelen op de werkvloer. Hier werd letterlijk vorm gegeven aan de 
vervagende grenzen op redacties door de muren tussen de voorheen gescheiden plat-
formen weg te halen. Door de invloed van technologische convergentie zijn dit soort 
geïntegreerde nieuwsredacties wereldwijd geïntroduceerd.  
 
4) Nieuwsgaring 
Het niveau van nieuwsgaring heeft betrekking op het dagelijkse werkproces van een re-
dactie en is een verdergaande stap van convergentie dan het niveau van organisatie. 
Journalisten en platformen worden op dit niveau niet alleen ondergebracht op dezelfde 
redactie, maar een redacteur zal voor meerdere media nieuws garen en gebruiken voor 
de verslaggeving op meer platformen. Van een redacteur kan worden verlangd dat er 
naast een artikel voor de krant, een stuk voor de website geschreven moet worden. Van 
een televisieverslaggever kan worden gevraagd om ook een bijdrage te maken voor een 
radio-uitzending. Hoe daar in de praktijk invulling aan wordt gegeven, hangt af van de 
strategie van een redactie. 
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Eén journalist die inzetbaar is voor alle mediaplatformen tegelijkertijd wordt ook wel een 
backpackjournalist genoemd  omdat  een  persoon  dan  in  zijn  of  haar  ‘rugzak’  alle  middelen  
moet hebben om nieuws te produceren voor meerdere beschikbare platformen en/of 
voor meerdere mediatypen. Correspondenten krijgen vaak deze rol toebedeeld omdat ze 
bijna altijd de enige zijn op locatie. Het kan ook zijn dat de nieuwsgaring voor meerdere 
mediaplatformen wordt gedaan door een team van verschillende journalisten die met 
elkaar samenwerken aan nieuwsproducties. De implementatie van convergentie veron-
derstelt op dit niveau naast een wijziging van de organisatie, ook een verandering van de 
dagelijkse werkzaamheden van journalisten. 
 
5) Presentatie 
Het vijfde en laatste niveau van convergentie gaat over de uiteindelijke berichtgeving, 
ofwel de manier waarop verhalen worden verteld op de samenwerkende platformen 
(storytelling). Door de combinatie van mediatypen ontstaan er nieuwe mogelijkheden wat 
betreft interactiviteit, hypertekstualiteit en onmiddelijkheid en journalisten worden in 
een online omgeving niet langer beperkt door een maximum aantal woorden of zendtijd. 
Nieuwe journalistieke genres en conventies kunnen ontstaan doordat de journalisten van 
verschillende platformen steeds meer met elkaar gaan samenwerken. 
 
Dit onderzoek richt zich op de de niveaus van organisatie en nieuwsgaring. Dit betekent 
dat er op de redacties van NOS Nieuws, Het Financieele Dagblad en de Volkskrant geke-
ken wordt naar de manier waarop de verschillende platformen op één redactie zijn geor-
ganiseerd en op welke manier ze gezamenlijk de nieuws-garing verzorgen. Bij de FD Me-
diagroep wordt er daarnaast zijdelings gekeken naar samenwerking op de niveaus van 
organisatie en nieuwsgaring tussen Het Financieele Dagblad en BNR. 
 
2.1.3 De begrippen crossmediaal en multimediaal 
Naast het – meer wetenschappelijke – begrip convergentie zijn de termen crossmediaal 
en multimediaal in deze context van belang. Deze termen zijn meer gangbaar in de jour-
nalistieke praktijk dan het woord convergentie, maar leveren vaak dezelfde 
(spraak)verwarring op. Crossmediaal en multimediaal worden door elkaar gebruikt zon-
der dat de betekenis daarvan duidelijk is. Voor de ene journalist betekenen deze begrip-
pen  ‘iets  met  internet’  en  voor  de  ander  betekenen ze dat je als journalist voor meerdere 
mediaplatformen werkt. Het verschil tussen de beide begrippen is daarbij voor niemand 
echt helder. Ze hebben daarom veel karakteristieken van containerbegrippen.  
 
Er is niet één juiste uitleg of benadering, ook in de wetenschappelijke literatuur worden er 
verschillende definities en betekenissen toegekend aan de termen cross- en multimedi-
aal. In dit  onderzoek  wordt  ‘multimedialiteit’ gedefinieerd vanuit de letterlijke betekenis 
van   ‘multi’,  namelijk   ‘meer  dan  één’.  Een  multi-mediale redactie bedient meerdere plat-
formen. Als multimediaal bedrijf heb je beschikking over meerdere media, zoals de FD 
Mediagroep eigenaar is van een krant en een radiostation. Multimedialiteit veronderstelt 
in dit onderzoek geen samenwerking tussen de redacties of journalisten. Ze werken on-
afhankelijk van elkaar aan eigen producties en niet vanuit een gemeenschappelijke stra-
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tegie. Tegenwoordig heeft praktisch elke nieuws- of mediaorganisatie naast een van oor-
sprong traditioneel medium (krant, televisie, radio, tijdschrift) ook een website. Zo bezien 
werken praktisch alle nieuwsredacties in ieder geval multimediaal. Een multimediaal 
nieuwsverhaal bestaat vanuit diezelfde definitie uit een productie waarbij meerdere – 
meer dan één – mediatypen gebruikt zijn.  
 
Een crossmediale redactie bedient ook meerdere platformen, maar het verschil met een 
multimediale redactie zit in de strategische en samenwerkende component. Slechts 
wanneer er sprake is van samenwerking en coördinatie tussen verschillende mediaplat-
formen  en  redacteuren,  spreken  we  van  ‘crossmediaal’.  Hierbij  volg  ik  de  definitie  van  de  
Noorse mediawetenschapper Ivar John Erdal, die ook het element van coöperatie tussen 
redacties veronderstelt:  
 

‘If  a  news  story  published  on  both  television  and the web involves cooperation between televi-
sion and web reporters, either on the research stage or through content sharing, we can talk 
about a cross-media  production  process.’ 26 

 
Het achterliggende doel van een crossmediale redactie is om vanuit die samenwerking en 
strategie, het publiek te bereiken op verschillende momenten van de dag, via verschillen-
de verhalen op verschillende platformen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van aanvul-
lende – complementaire – verhalen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen 
van elk platform.27 Crossmediale berichtgeving geeft een consument de mogelijkheid om 
de berichtgeving op verschillende momenten en op verschillende platformen (online en 
offline) te volgen en dit kan consumenten ook verleiden om van meerdere platformen 
gebruik te maken. 
 
Mediaconvergentie fungeert kortom als overkoepelende wetenschappelijke term voor 
het technologisch en fysiek samenbrengen van onder andere bedrijven (eigendom), stra-
tegieën (tactiek), platformen (organisatie), mediaprofessionals (werkwijze) en mediaty-
pen (presentatie). De termen multimediaal en crossmediaal zijn beide een vorm van con-
vergentie die van toepassing kunnen zijn op deze vijf niveaus. Alhoewel het verschil tus-
sen deze termen in de praktijk lang niet altijd helder is, wordt in dit onderzoek het onder-
scheid tussen cross- en  multimediaal   gekenmerkt   door   het   component   ‘meer   dan   één’  
(multi) en het component van samenwerking en strategie (cross). 
 
Dit onderzoek richt zich op de convergente, crossmediale organisatie en nieuwsgaring 
van de redacties van de Volkskrant, Het Financieele Dagblad en NOS Nieuws. Crossmediale 
redacties zijn georganiseerd aan de hand van een gezamenlijke nieuwsvloer waar journa-
listen met elkaar samenwerken aan nieuwsproducties bestemd voor meer dan één me-
diaplatform. Hiervoor wordt ook wel de term geïntegreerde redactie gehanteerd.  

                                                 
26 Ivar John Erdal,  “Coming  to  Terms  with  Convergence  Journalism: Cross-Media as a Theoretical and  
 Analytical  Concept”,  in  Convergence 17, No.2 (2011): 217. 
27 Robert G. Picard,  “Media  Mergers  &  Synergies  not  quite  what  many  expect”,  in  ‘Merging Media,  
 Converging Newsrooms, red. Fioretti & Russ-Mohl (Lugano Giampiero Casagrande editore, 2009): 87. 
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Convergentie  Organisatie Nieuwsgaring 
 
Multimediaal 

 
Meer dan één mediaplatform, 
redacties werken onafhankelijk 

 
Eén journalist werkt (zelfstandig) 
voor meerdere mediaplatformen 
 

 
Crossmediaal 

 
Mediaplatformen zijn onderge-
bracht op één gezamenlijke 
redactie binnen dezelfde organi-
satie 
 

 
Journalisten van verschillende plat-
formen werken samen op basis van 
een inhoudelijke strategie 
 

 
Tabel 2 Het verschil tussen cross- en multimediaal met convergentie als overkoepelend  
 (wetenschappelijk) begrip 

 
2.2 Het ideale model van een convergente redactie  
 
De crossmediale redactie wordt door mediaorganisaties benaderd als (mogelijke) oplos-
sing voor de veranderingen in het medialandschap. Op een crossmediale redactie komen 
massa- en online media samen met de bedoeling om gemeenschappelijke producties te 
creëren waardoor deze beter aan zouden sluiten bij een toenemende online nieuwscon-
sumptie. Wetenschappers en mediaprofessionals hebben in de loop van de 21e eeuw 
ideeën ontwikkeld over de manier waarop een convergente redactie georganiseerd moet 
worden. De implementatie van zo’n  redactie  kan  gebaseerd  zijn  op uiteenlopende doel-
stellingen die voor iedere nieuwsorganisatie verschillen. Op basis van verschillende case 
studies kan geconcludeerd worden dat op veel redacties convergentie resulteert in een 
toegenomen werkdruk en weerstand bij journalisten. Culturele aspecten spelen daarbij 
een belangrijke rol. 
 
2.2.1 De organisatie en werkwijze van convergente nieuwsredacties 
De Australische mediawetenschapper Stephen Quinn verspreidde aan het begin van de 
21e eeuw visionaire ideeën over convergentie en digitale nieuwsredacties als ideaalmo-
del. In het boek Knowledge Management in the Digital Newsroom constateerde Quinn in 
2002 dat de intrede van convergentie betekent dat de redactie opnieuw gedefinieerd zal 
moeten worden wat betreft het gebruik van technologie, de houding van journalisten en 
de manier waarop ze naar hun vak kijken en het uitoefenen. Ook de fysieke structuur van 
de nieuwsvloer moet heroverwogen worden. 28 Een groot deel van de wetenschappers en 
mediaprofessionals sloot zich aan bij de ideeën van Quinn; er kwam consensus over de 
noodzaak van een convergente en crossmediale redactie.29 Omdat de grenzen en ver-
schillen tussen de mediaplatformen steeds kleiner worden, zou er geen weg terug zijn: 
een convergente nieuwsredactie die meerdere mediaplatformen bedient, waaronder de 

                                                 
28 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 31. 
29 Zie onder meer de onderzoeken van Aquino et al.(2002); Dailey et al. (2005); Deuze (2004); García Avilés et  
 al. (2009); Jones & Salter (2012); Kolodzy (2006); Lawson-Borders (2006); Quinn (2002); Quinn & Filak  
 (2005); Singer (2004). 
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online platformen, kan een antwoord bieden op digitalisering, technologische mogelijk-
heden en dalende oplagen.30  
 
Ondanks de overtuiging bij veel wetenschappers en mediaprofessionals dat convergentie 
een oplossing biedt voor huidige journalistieke vraagstukken, is er geen overkoepelende 
of kant-en-klare  formule  voor  de  manier  waarop  zo’n  redactie  georganiseerd  en  gestruc-
tureerd moet worden, zo concludeerde Lawson-Borders in 2006.31 Sinds de komst van 
online nieuwssites aan het einde van de twintigste eeuw wordt er al nagedacht of en hoe 
dit platform geïntegreerd kan worden, maar daar is geen eenduidig antwoord op, iets dat 
ook Deuze erkent in 2007.32 In de nodige case studies wordt er gezocht naar overeenkom-
sten tussen verschillende organisaties, universele valkuilen en geslaagde strategieën.33 
Tot op de dag van vandaag zijn nieuwsredacties wereldwijd op zoek naar een functionele 
manier waarop ze verschillende media met elkaar kunnen laten samenwerken.  
 
Juist  omdat   zo’n  geïntegreerde   redactie  er  overal  anders  uit   kan  zien  en  op  een  andere  
manier wordt geïmplementeerd, afhankelijk van de grootte en context van de nieuwsor-
ganisatie, zijn wetenschappers de afgelopen jaren met modellen gekomen om de organi-
satie- en productieprocessen van convergentie – op een min of meer meetbare manier – 
in kaart te brengen. Zo kwam het door de Europese Commissie gefinancierde MUDIA-
onderzoek uit 2002 met een circulair model waarbij mediaorganisaties via fases van baby 
steps (90°), grassroots initiatives (180°) en multimedia integration (270°) uiteindelijk een 
stadium van full convergence (360°) kunnen bereiken.34 Voor elk stadium is een aantal 
kenmerken geformuleerd op basis waarvan de mediabedrijven kunnen worden ingedeeld. 
Op een volledig geïntegreerde redactie, zo stellen de auteurs van het MUDIA-onderzoek, 
leren de journalisten niet over crossmediale journalistiek, ‘they’re  living  it’. 35 Journalisten 
maken verhalen voor elk beschikbaar medium – platformonafhankelijk – en ze beheersen 
alle vaardigheden en technieken die daarvoor nodig zijn. 
 
De onderzoekers Daily, Demo & Spillman constateerden in 2005 dat een helder instru-
mentarium ontbrak om onderzoeksresultaten van crossmediale redacties te kunnen ver-
gelijken. Zij meenden dat professionals geen gefundeerde keuzes konden maken in hun 

                                                 
30 Jones & Salter, Digital Journalism, 173; Kaltenbrunner & Meier,  “Convergent  Journalism  – Newsrooms,  
 Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  286-287; Natascha Fioretti & Stephan Russ-Mohl, Merging Media,  
 Converging Newsrooms:  12;  Jane  B.  Singer”,More than Ink-Stained Wretches: The resocialization of Print  
 Journalists  in  Converged  Newsrooms”, 852; Witschge,  “The  tyranny’  of  technology”,  104.   
31 Lawson-Borders, Media Organizations and Convergence. Case Studies of Media Convergence Pioneers,  
 167. 
32 Deuze, Mediawork, 158. 
33 Zie onder meer de case studie onderzoeken van red. Domingo & Paterson, Making Online News Volume 2.  
 Newsroom Ethnographies in the Second Decade of Internet Journalism (New York: Peter Lang Publishing,  
 2011); red. Fioretti & Russ-Mohl, Merging Media, Converging Newsrooms (Lugano: Giampiero Casagrande  
 editore, 2009); Garcíía Aviléés e.a.,  “Newsroom  Integration  in  Austria,  Spain  and  Germany”,  in  Journalism  
 Practice 3, No.3 (2009): 285-303; red. Paterson & Domingo, Making Online News. The Ethnography of New  
 Media Production (New York: Peter Lang, 2008); Usher, Making News at The New York Times, (Ann Arbor:  
 The University of Michigan Press, 2014). 
34 Aquino, e.a., The European Multi Media News Landscape Report (MUDIA), 19-21. 
35 Ibidem, 20.  
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zoektocht naar een werkbaar, convergent redactiemodel.36 Daarom ontwikkelden zij het 
zogenaamde convergence continuum model dat hier een antwoord op moest geven. Het 
continuüm hanteert stadia waarin mediaorganisaties zich kunnen begeven aan de hand 
van  de  vijf  c’s,  beginnend  bij  de  minst  intensieve  vorm  van  samenwerking  tot  aan  volledi-
ge integratie: cross-promotion, cloning, coopetition, content sharing en convergence. Deze 
indeling diende als een dynamisch model dat convergentie binnen die verschillende sta-
dia definieert aan de hand van een aantal op gedrag gebaseerde activiteiten die de mate 
van interactie en samenwerking op verschillende redacties aangeven. In die zin verschilde 
het weinig van het MUDIA-model, dat ook uitging van weinig of volledige onderlinge 
samenwerking tussen de redacties. Waar redacties in het onderzoek van Daily, Demo & 
Spillman in het stadium van cross-promotion slechts (inhoudelijk) naar elkaar verwijzen, 
werken nieuwsorganisaties in de fase van convergence nauw met elkaar samen in zowel 
het garen als het verspreiden van nieuws. Journalisten werken in dat stadium voor alle 
mediaplatformen binnen de organisatie. De dynamiek die de wetenschappers veronder-
stelden zit hem in het feit dat ze erkenden dat in de praktijk de stadia kunnen overlappen 
en de verschillende fases niet vaststaan voor nieuwsredacties. Het model wekte de indruk 
dat het laatste stadium, van volledige convergentie, het hoogst haalbare doel is en dat 
alle redacties hiernaar zouden moeten willen streven.  
 
In 2009 verscheen nog een derde model, de convergentiematrix, gebaseerd op een inter-
nationaal vergelijkend onderzoek naar convergentie van vijf wetenschappers uit Oosten-
rijk, Duitsland en Spanje. Dit onderzoek constateerde dat er op de onderzochte nieuws-
redacties drie modellen zijn te onderscheiden: co-ordination of isolated platforms, cross-
media en full integration.37 De mate van samenwerking tussen alle platformen kwam we-
derom overeen met de eerdere modellen van het MUDIA-onderzoek en het convergence 
continuum van Daily, Demo & Spillman. De makers van deze matrix erkenden ook hier dat 
geen enkele nieuwsredactie precies binnen de door hen zelf bedachte modellen past. Zij 
constateerden dat convergentie niet alleen versimpeld moet worden bekeken als een 
effect van slechts technologische veranderingen: geen enkele redactie is hetzelfde en 
niet elke redactie heeft dezelfde doelstellingen.38  
 
Deze   onderzoeken   die   het   ‘ideaalmodel’   van   een   volledig   geconvergeerde   redactie   be-
schreven gaan allemaal uit van een redactiestructuur waarop alle platformen en journalis-
ten   met   elkaar   werken   aan   crossmediale   nieuwsproducties.   Zo’n   volledig   convergente  
redactie wordt in de organisatie ondersteund door een gemeenschappelijke nieuwsvloer, 
geïntegreerde redactiesystemen en coördinerende functies.39 Deze faciliteiten moeten 

                                                 
36 Larry Dailey,  Lori  Demo  &  Mary  Spillman,  “The  convergence  continuum: A model for studying collaboration  
 between media Newsrooms”,  in  Atlantic Journal of Communication 13, No.3 (2005): 151. 
37 Garcíía Aviléés,  e.a.,  “Newroom  Integration  in  Austria,  Spain  and Germany. Models of media  
 convergence”,  in  Journalism Practice 3, No 3 (2009): 299-301. 
38 Ibidem, 301. 
39 Garcíía Aviléés e.a.,  “Newroom  Integration  in  Austria,  Spain  and  Germany.  Models  of  media  convergence”,   
 295-296, 298; Aquino e.a., The European Multi Media News Landscape Report (MUDIA), 19-21; Dailey e.a.,  
 “The  convergence  continuum:  A  model  for  studying  collaboration  between  media  Newsrooms”, 154-156;  
 Quinn, Knowlegde Management in the Digital Newsroom, 31-54.  
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een crossmediale samenwerking mogelijk maken. Voor sommige redacties betekent dat 
een verhuizing naar een andere etage of dat bestaande wanden of afscheidingen worden 
verwijderd zodat er één ruimte kan worden gecreëerd. De redactie zou niet meer moeten 
bestaan uit lange rijen bureaus achter elkaar, maar meer in een cirkelvormige opstelling, 
zodat overleg makkelijker tot stand komt.40 Op krantenredacties betekent dit in de prak-
tijk dat internetjournalisten een centrale plek krijgen op de nieuwsvloer en dat ze inten-
siever   (moeten)  gaan  samenwerken  met  collega’s  van  papier.  Op  audiovisuele   redacties  
gebeurt  hetzelfde,  maar  dan  met  collega’s  van  radio  en/of  televisie.   Internet  moet  vanaf  
dat moment serieus genomen worden als journalistiek platform en alle journalisten moe-
ten gaan meewerken aan nieuwsproductie voor de web-site. 
 
De gemeenschappelijke redactie maakt daarbij idealiter gebruik van een geïntegreerd 
redactiesysteem.  Zo’n  systeem  wordt  gebruikt  voor  de  mediaproductie  op  verschillende 
platformen. Journalisten kunnen op deze manier platform-onafhankelijk werken omdat 
alle media in gedigitaliseerde vorm opgeslagen kunnen worden.41 Zo’n  redactiesysteem  is  
toegankelijk voor iedereen op de redactie en wordt gebruikt om bronnen, ideeën en pro-
ducties met elkaar te delen.42 Vaak kan er ook via het systeem met elkaar gecommuni-
ceerd worden om te overleggen over ideeën of onderwerpen.  
 
Een centrale nieuwsdesk waar coördinatoren samenwerken, overleggen en van waaruit 
de journalisten aangestuurd worden, moet fungeren als middelpunt (soms letterlijk) van 
de convergente nieuwsredactie. 43 Een crossmediale manager coördineert vanaf die cen-
trale plek het nieuwsproces en overlegt met journalisten welke verhalen het beste op 
welk platform verteld en gebracht worden. De coördinatie functioneert net als het redac-
tiesysteem platformonafhankelijk: het verhaal staat centraal, en dan pas het medium. 
Beslissingen met betrekking tot nieuwspresentatie houden rekening met de unieke ei-
genschappen van een medium.44 Hoe moeten we dit verhaal brengen en op welk plat-
form? De nieuwsproductie op een crossmediale redactie is complex omdat meerdere 
platformen – online vaak ook nog 24/7 – moeten worden voorzien van berichtgeving. 
Massamedia en online media functioneren daarbij allebei volgens een eigen logica en een 
eigen productieproces. Waar radio, televisie en de krant strikte deadlines hebben, heeft 
het online platform deze niet. De coördinatoren moeten rekening houden met die uiteen-
lopende ritmes van het gemeenschappelijke nieuwsproces.  
 
Ondanks de overtuiging van veel wetenschappers en mediaprofessionals dat de volledig 
geïntegreerde redactie het juiste antwoord is op de huidige ontwikkelingen, worstelen 
organisaties met de implementatie van convergentie in de praktijk.45 De wetenschappers 

                                                 
40 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 41. 
41 Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,  144;  Deuze,  Mediawork. Digital Media and Society Series, 68-69. 
42 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 96-97.  
43 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom,  45;  Tamara  Witschge,  “Transforming  Journalistic   
 Practice”,  in  Rethinking Journalism, red. Peters & Broersma (New York: Routledge, 2013): 163.  
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van het MUDIA-onderzoek en de convergentiematrix concluderen op het moment van 
publicatie (2002 en 2009) dat het ideaaltype van de volledig geïntegreerde redactie nog 
nergens ter wereld is bereikt. Lee-Wright en Philips constateren in 2012 dat zij nog geen 
volledig geïntegreerde redacties of succesvolle multimediale praktijken zijn tegengeko-
men op Britse (lokale en nationale) nieuwsredacties.46  
 
Uit de case studies naar de convergente redacties komt een ambivalent beeld naar voren 
wat betreft de consequenties van de nieuwe organisatie en werkwijze. Redacteuren zien 
de voordelen en de noodzaak van convergentie in.47 Ze begrijpen dat het delen van con-
tent, ideeën en bronnen kan leiden tot betere journalistiek en dat hierdoor ook de con-
sument beter bediend kan worden.48 Journalisten waarderen de uitdagingen en carrière-
mogelijkheden   die   samenwerking   tussen  media  hen  biedt.  Het   zich   “eigen  maken”   van  
een ander medium wordt veelal positief gewaardeerd en gezien als een verrijking van 
vaardigheden.  Het  leidt  bovendien  tot  meer  respect  voor  collega’s  van  andere  media,  die  
eerder vaak werden gezien als concurrenten.49 Wetenschappers benadrukken de kansen 
voor betere journalistiek als verslaggevers in een crossmediale omgeving de ‘beste  tools’  
krijgen om nieuwsverhalen te vertellen via een medium dat daarvoor het meest geschikt 
is.50  
 
Er zitten ook nadelen aan convergentie en crossmediaal werken. Alhoewel het per redac-
tie verschilt of een journalist verantwoordelijk is voor de nieuwsproductie op meerdere (of 
alle)  platformen  of  dat  dit  gebeurt  in  samenwerking  met  collega’s,  is  er  in  bijna  alle  geval-
len sprake van een toegenomen werkdruk. In dezelfde tijd worden meer platformen be-
diend en moet er meer  met   collega’s  worden  overlegd.   Journalisten werken niet alleen 
meer voor hun eigen vertrouwde medium, maar maken ook verhalen voor het online 
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platform of in ieder geval denken ze mee over producties voor de site. Hierdoor moet 
meer worden gedaan met hetzelfde – of in geval van bezuinigingen een kleiner aantal – 
mensen, meestal tegen hetzelfde salaris.51 Journalisten hebben minder tijd om actief 
nieuws te garen en zullen zij meer werken vanachter hun computer. Zij ervaren hun werk 
daardoor als minder uitdagend en creatief en menen dat de accuratesse van de bericht-
geving wordt bedreigd door de druk om snel te produceren. Dit resulteert al met al vooral 
in een toegenomen werkdruk.52 Wanneer journalisten werken voor een medium waarmee 
zij geen ervaring hebben, zijn ze bovendien vaak onzeker over hun vaardigheden. 
 
De optelsom van al deze bezwaren mondt uit in zorgen die ontstaan over kwaliteitsverlies 
van de journalistiek.53 Eén van de weinige inhoudsanalyses die onderzoekt of er inder-
daad sprake zou zijn van kwaliteitsverlies wat betreft de berichtgeving komt van Huang. 
Hij constateert op basis van een onderzoek naar de Amerikaanse krant Tampa Tribune, 
onderdeel van het crossmediale Tampa News Center, dat de kwaliteit van de krant er niet 
op achteruit is gegaan door de samenwerking met televisie en online. De krantenjourna-
listen zouden ook nog voornamelijk met de krant bezig zijn, ondanks de beoogde sa-
menwerking met televisie en online en de crossmediale werkwijze.54 In Nederland heeft 
Buijs gekeken naar de kwaliteit van de regioverslaggeving op crossmediale redacties. 
Ook daar zijn journalisten niet tevreden over de verhalen die ze maken, niet voor de krant 
en niet voor online. 55 De zorgen over kwaliteitsverlies staan haaks op de doelstelling van 
convergentie om juist betere journalistiek te bewerkstelligen en nieuwsconsumenten 
beter te bedienen.  
 
2.2.2 Technologische, journalistieke en financiële doelstellingen 
Volgens Quinn zal geen enkel mediabedrijf convergentie op dezelfde manier uitvoeren en 
uitdragen in de praktijk. Dit is afhankelijk van de visie en de doelstellingen van de mana-
gers die het beleid maken.56 Het is lastig om altijd de precieze doelstellingen van conver-
gentie – vanuit welke overweging is het geïntegreerde model geïmplementeerd – uit 
eerdere onderzoeken te achterhalen. De mogelijke doelstellingen van convergentie die 

                                                 
51 Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,  143-144.  
52 Van den Bulck & Tambuyzer,  “Collisions  of  convergence:  Flemish  news  workers’  and  management’s  
 perceptions of the impact of PSB Newsroom integration  on  journalistic  practices  and  identities”,  64;   
 Cottle  &  Ashton,  “From BBC Newsroom to BBC Newscentre: On Changing Technology and Journalistic  
 Practices”, 35; Dupagne & Garrison, “The  meaning  and  influence  of  convergence.  A  qualitative  case  study   
 of Newsroom work  at  the  Tampa  News  Center”,  247; Singer, ”More  than  Ink-Stained Wretches: The  
 resocialization  of  Print  Journalists  in  Converged  Newsrooms”,  847;  Sue  Wallace,  “The complexities of  
 convergence: Multiskilled journalist working in BBC regional multimedia Newsrooms”,  114. 
53 Huang e.a., “Converged  journalism  and  quality:  A  case  study  of the Tampa  Tribune  news  stories”,  4; Quinn,  
 “Convergence  fundamental  question”,  32-33;  Singer,  ”More than Ink-Stained Wretches: The resocialization  
 of  Print  Journalists  in  Converged  Newsrooms”,  839;  Wallace,  “The  complexities  of  convergence:   
 Multiskilled journalist working in BBC regional multimedia  Newsrooms”,  114;  Witschge,  “Transforming   
 Journalistic Practice”,  171. 
54 Huang e.a., “Converged  journalism  and  quality:  A  case  study  of  the  Tampa  Tribune  news  stories”,  86-87.  
55 Buijs, Regiojournalistiek in spagaat. De kwaliteit van het redactieproces in de regionale journalistiek,  
 219-223. 
56 Quinn,  “Convergence  Fundamental  question”,  30. 
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het wetenschappelijke debat domineren zijn de technologische, economische en journa-
listieke.  
 

� Technologische: samenwerking met de online redactie zorgt ervoor dat journalis-
ten de noodzakelijke (digitale) technologieën omarmen zodat het publiek via 
deze platformen teruggewonnen kan worden. 

� Journalistieke: samenwerking zorgt voor betere journalistiek omdat redacties 
ideeën en bronnen met elkaar delen waardoor een groter en pluriform aanbod 
ontstaat van verhalen op meerdere platformen. 

� Financiële: samenwerking tussen redacties is efficiënt en het bespaart geld om 
journalisten (meer) verhalen te laten maken voor meerdere platformen. 
 

Technologische ontwikkelingen (en doelstellingen) spelen volgens Fenton in het debat 
over de huidige crisis een belangrijke en dominante rol.57 Een deel van de journalistieke 
veranderingen en de daarbij behorende problemen wordt toegeschreven aan de opkomst 
van digitale en mobiele platformen. Volgens Pavlik wordt de techniek enerzijds be-
schouwd als grote veroorzaker van het wegvallen van een inkomstenmodel én van een 
groot publiek. Anderzijds wordt diezelfde techniek gezien als oplossing voor de ontstane 
problemen. 58 Nieuwsorganisaties omarmen volgens Phillips en Witschge online platfor-
men en bijbehorende technologieën in de hoop daarmee het publiek terug te winnen en 
in het verlengde daarvan de bijbehorende winst, kijk- of luistercijfers weer te zien stij-
gen.59 Technologische doelstellingen gaan op die manier vaak hand in hand met het 
vooruitzicht op financiële voordelen. Deze benadering neigt naar een technologisch de-
terministische opvatting die veronderstelt dat de techniek bepalend is voor de huidige 
problemen én voor de oplossingen. In dat geval overheerst het geloof dat het incorpore-
ren van nieuwe technologieën dé oplossing is: het hebben van een nieuwssite of een ei-
gen digitale applicatie staat garant voor het terugwinnen van het publiek. Journalisten 
kunnen daarnaast efficiënter werken met de komst van nieuwe en digitale apparatuur. 
Wanneer convergentie wordt geïmplementeerd vanuit technologisch determinisme blijft 
de visie op de journalistieke praktijk in feite onveranderd: er worden geen nieuwe doelen 
of veranderende taakopvattingen geformuleerd, maar er worden slechts nieuwe (techno-
logische) platformen en systemen omarmd. 
 
Witschge en Örnebring zijn van mening dat journalisten de ontwikkelingen in het media-
landschap te veel benaderen vanuit deze technologisch deterministische overtuiging; het 
omarmen van nieuwe technologieën zou door hen worden gezien als enige manier om de 
crisis te lijf te gaan.60 De aanwezigheid op nieuwe mediaplatformen wordt door deze 
journalisten rechtstreeks verbonden aan de kans om het publiek terug te winnen en dan 
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 News. Journalism & Democracy in the Digital Age, red. Natalie Fenton (Londen: Sage, 2010): 4. 
58 Pavlik, Media in the digital age: 4. 
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60 Ibidem, 100. 
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in het bijzonder het jonge(re) publiek.61 Ook Kaltenbrunner en Meier denken dat nieuws-
organisaties van nieuwe technologische ontwikkelingen vooral omarmen ter compensa-
tie van het offline verlies: 
 

‘Convergent  Newsrooms  exploit  digitalisation’s  technical  possibilities  to  increase  their  penetra-
tion of the current highly competitive news consumer market. The intention is to compensate 
for the steady losses in print newspapers and public broadcasting, by targeting the younger 
age bracket and various online groups, neither of which are consumers of taditional news pub-
lications.’62  

 
Dat het bestaansrecht van een nieuwsorganisatie wordt afgemeten aan het bereiken van 
een nieuw, potentieel publiek en een lucratief verdienmodel is logisch. Journalistieke 
verhalen die niet worden gelezen lijken weinig bestaansrecht, dan wel financiële waarde, 
te hebben. Het probleem is dat nieuwsorganisaties eerst moeten erkennen dat een online 
omgeving de journalistieke professie in het algemeen zal doen veranderen. Het omarmen 
van nieuwe technieken en het kopiëren van journalistieke tradities en routines naar en 
ander platform zal daarbij niet voldoende zijn. 
 
Onderzoek  van  Črnič  en  Vobič  op  Sloveense  nieuwsredacties laat zien dat hier een deel 
van het probleem ligt. Het implementeren van – bijvoorbeeld – interactieve vaardigheden 
vereist niet alleen technologische implementatie, dit gaat gepaard met nieuwe en andere 
journalistieke  praktijken  en  vaardigheden:  ‘There  is a gap between technological incorpo-
ration of interactive features on Slovenian newswebsites and the realisation of interactivi-
ty as a new set of practices in Newsrooms.’63 Niet  alleen  moeten  nieuwe  programma’s  of  
technische toepassingen worden omarmd, ze moeten onderdeel worden van een nieuwe 
journalistieke praktijk met meer en andere routines en vaardigheden, waaronder interac-
tie met het publiek. Nieuws wordt niet alleen op een ander platform geconsumeerd, maar 
ook op een andere manier.  
 
Avilés, Meier, Kaltenbrunner, Carvajal en Kraus benadrukken op basis van hun internatio-
naal vergelijkende case studieonderzoek eveneens dat convergentie juist moet worden 
benaderd als een proces dat technologische innovatie (slechts) gebruikt om in te kunnen 
spelen op een nieuwe journalistieke praktijk inclusief veranderende routines, en niet als 
een proces dat uitsluitend door technologie gedreven wordt. 64 Nieuwe technologieën 
moeten vooral worden toegepast om nieuwe vormen van journalistiek te kunnen facilite-
ren. Bijvoorbeeld om te kunnen experimenteren met de manier waarop verhalen verteld 
en gepresenteerd worden op nieuwe, digitale platformen.65 Bronnen kunnen via nieuwe 
en sociale media sneller worden benaderd en andersom wordt het publiek in staat gesteld 

                                                 
61 Ibidem, 102. 
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om eenvoudig met journalisten en nieuwsmakers in contact te komen.66 Een journalistie-
ke organisatie wordt niet gedicteerd door nieuwe technieken en systemen, maar bepaalt 
zelf op welke manier deze worden toegepast door journalisten en in hoeverre ze aanslui-
ten bij een nieuwe de redactionele organisatie en veranderende werkzaamheden.67  
 
Örnebring beargumenteert dat een technologisch deterministische houding – een redac-
tie die wordt geleid door technologie – makkelijker is voor journalisten: ze kunnen zich op 
die manier rechtstreeks storten op de omarming van een nieuw platform of een nieuwe 
techniek, of omgekeerd, de techniek de schuld geven van problemen die op een redactie 
ontstaan. Op die manier hoeven zij zich niet te buigen over de meer abstracte factoren 
zoals her-professionalisering van het vak en veranderende organisatiestructuren op een 
redactie. 68 Een nieuw redactie- of montagesysteem wordt door journalisten ontvangen 
als een praktische verandering – en dus als mogelijke oplossing – gedreven door techno-
logie. Veranderingen in de redactionele organisatie of met betrekking tot ideologische 
opvattingen zijn daarentegen minder grijpbaar en abstracter, ze hebben niet altijd direct 
invloed op de dagelijkse werkzaamheden van journalisten.  
 
Witschge deelt de analyse van Örnebring. De Britse journalisten die zij sprak voor haar 
onderzoek naar convergentie stellen vooral de techniek centraal waardoor ze niet de 
verantwoordelijkheid nemen om te kijken of het ook noodzakelijk zou zijn om interne 
factoren, zoals sommige journalistieke praktijken en vaardigheden, te veranderen.69 
Journalisten   gaan   bovendien   vooral   ‘online’   omdat   het   wordt   op-gedrongen door het 
management:  
 

‘The   great  managerial   “campaign”   to   implement   organisational   change   in   the   Newsroom has succesfully 
coupled  technology  to  progress,  and  moreover  it  expresses  it  as  the  only  way  to  survive,  in  the  industry.’70 

 
Door de focus op de technologie – die gelijkgesteld wordt aan het bereiken van een gro-
ter publiek en daarmee aan journalistieke vooruitgang – wordt de aandacht volgens 
Witschge afgeleid van de kwaliteit van de berichtgeving. In een online omgeving zouden 
journalisten zich vooral committeren aan de strijd  om  de  ‘clicks’.  
 
Het journalistieke argument – convergentie zorgt voor betere journalistiek – gaat niet 
altijd samen met een opportunistisch geloof in technologie als enige juiste oplossing. 
Mediabedrijven zien online journalistiek als mogelijkheid om clicks te genereren en een 
groot publiek te bereiken.71 De redacties laten zich in dat geval verleiden tot het publice-
ren van snelle en veel nieuwsverhalen. Dit zorgt voor de spanning tussen online en tradi-

                                                 
66 Ibidem, 6. 
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tionele platformen omdat journalisten zich in dat geval het liefst distantiëren van online 
journalistiek. Zij willen zich niet rechtstreeks laten (ver)leiden door de online statistieken 
omdat ze van mening zijn dat ze zelf de journalistieke agenda moeten bepalen. Ze hou-
den kortom graag vast aan de traditionele werkwijze – gatekeeping – waarmee ze bekend 
zijn.72 Het gevaar van shovelwhare ligt bovendien op de loer, waarbij nieuwsverhalen die 
in eerste instantie zijn geproduceerd voor een specifiek platform, één-op-één worden 
doorgeplaatst naar een ander platform; vaak de website. Dit is vooral een goedkope ma-
nier om nieuws op verschillende platformen te publiceren zonder daarbij rekening te 
houden met de eigenschappen van een platform.  
 
Quinn is overtuigd van het journalistiek inhoudelijke perspectief van convergentie: door 
de samenwerking van redacties en journalisten komen nieuwsproducties tot stand die 
beter afgestemd zijn op het publiek. De aanwezigheid van meer platformen biedt de 
mogelijkheid om redacteuren en verslaggevers de juiste vaardigheden te geven om ver-
halen te vertellen op een medium waar het verhaal het beste tot zijn recht komt.73 Tot zijn 
teleurstelling ziet hij echter dat convergentie in de praktijk vaak wordt ingezet met het 
oog op de veelal noodzakelijke kostenbesparing. Dat journalistieke en financiële argu-
menten altijd samenvallen bij de implementatie van convergentie – betere journalistiek 
én meer winst of lagere kosten – lijkt niet realistisch, helemaal niet in bedrijven en organi-
saties waar het economische perspectief de boventoon voert. Quinn merkt daarbij op dat 
het laten convergeren van redacties geen geld bespaart, maar juist om tijd en investerin-
gen   vraagt:   ‘Improved digital technology makes convergence possible. But these tools 
cost  money  and  take  time  to  learn.’74 Nieuwe digitale technieken en vaardigheden kosten 
geld in aanschaf en in training van medewerkers. Bovendien vraagt het om een grote 
organisatorische verandering binnen een redactie. Journalisten moeten daarbij op zoek 
naar een nieuwe manier om het publiek te bereiken, ook dat kost tijd en moeite. Conver-
gentie levert daarom nooit direct geld op, zeker niet op korte termijn.  
 
Financiële doelstellingen staan vaak op gespannen voet met de journalistieke argumen-
ten   om   convergentie   in   te   voeren.  Waar  Quinn   in   zijn   boek   over   ‘Knowledge  Manage-
ment’  aan  refereert  en  waar  hij  wederom  de  aandacht  op  vestigt   in  het  artikel   ‘Conver-
gence  Fundamental  Question’  is  de  illusie  dat  convergentie  ingezet  kan  worden  om  kos-
ten te besparen. Hij merkt op dat het concept van convergentie vanuit een financieel en 
journalistiek perspectief benaderd dient te worden, maar dat deze perspectieven in de 
praktijk met elkaar botsen. Sylvie en Huang delen die overtuiging en angst. Zij omschrij-
ven de huidige veranderingen als een spagaat tussen het boardroom of Newsroom per-
spectief: is convergentie een middel om te kunnen bezuinigen op de journalistiek of gaat 
het ook over de kwaliteit van de journalistiek? 75 
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Vanuit financieel opzicht lijkt het aantrekkelijk om dezelfde berichten op meerdere plat-
formen te presenteren, maar vanuit journalistiek opzicht ligt dat anders. Deze verhalen 
vormen in de praktijk vaak min of meer een herhaling, terwijl crossmediale journalistiek 
juist complementaire verhalen beoogt.76 Vanuit die theorie kan convergentie zorgen voor 
kwalitatief goede en veelzijdige journalistiek omdat de kwaliteiten van elk medium goed 
benut worden vanaf een geïntegreerde redactie: de snelheid en interactiviteit van het 
web, het visuele karakter van televisie, achtergrond en duiding voor print.77 Wanneer de 
verschillende unieke kwaliteiten echter niet in acht worden genomen en convergentie 
vooral een kwestie is van efficiënte bedrijfsvoering door dezelfde verhalen te hergebrui-
ken en door te plaatsen op verschillende platformen (shovelware) dan brengt dat geen 
kwaliteitsimpuls met zich mee. De kwaliteit kan er zelfs op achteruitgaan omdat er steeds 
minder tijd overblijft voor het maken van verhalen.78  
 
De technologisch deterministische overtuiging om redacties crossmediaal te organiseren 
gaat vaak hand in hand met de financiële argumenten. Het management zoekt naar een 
manier om de offline waarde van het nieuwsmerk te converteren naar online succes. Dit 
succes wordt afgemeten aan het genereren van een groot publiek en dito inkomsten.79 
Vanuit het financieel perspectief kan mediaconvergentie worden beschouwd als een 
efficiënt bedrijfsmodel waarmee kosten kunnen worden gereduceerd: journalisten pro-
duceren meer content, voor meerdere mediaplatformen tegelijkertijd, zonder dat zij 
hiervoor meer salaris krijgen.80  
 
Op basis van (case)studies naar convergentie wordt geconstateerd dat convergentie in 
weinig gevallen leidt tot een daadwerkelijke verandering van de journalistieke werkwijze 
en dat samenwerking vooral zorgt voor de nodige weerstand bij journalisten. Boczkowski 
(2004) concludeerde op basis van zijn onderzoek naar geïntegreerde redacties van Ame-
rikaanse kranten dat de focus te veel ligt op technische veranderingen en kortetermijn-
successen. Online wordt onvoldoende benaderd als zelfstandig product. De doelgroep 
voor online nieuwsproducten moet in zijn ogen eerst beter worden geformuleerd en het 
karakter van online journalistiek is vaak niet helder verwoord.81 De conclusies van Lund 
(2008) sluiten daarbij aan, hij stelt dat managers in de praktijk vooral bezig zijn met het 
beleid   rondom   ‘budget  control’   terwijl  het  medialandschap  vraagt  om   leiders met visio-
naire ideeën. 82 Singer en Quandt (2009) beargumenteren dat journalistieke veranderin-
gen uitblijven omdat de doelstelling van convergentie verkeerd wordt geformuleerd. De 
implementatie van een geïntegreerd redactiemodel suggereert in de ogen van veel ma-
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nagers  een  potentieel  businessmodel  waarin  ‘multi-skilled  journalists’  meer  content  pro-
duceren voor minder of weinig kosten voor de organisatie.83 Ryfe (2012) geeft aan dat 
online al lange tijd onderwerp van gesprek is op nieuwsredacties, maar de verhalen die 
online verschijnen vooral artikelen zijn die in eerste instantie voor de krant zijn ge-
maakt.84 
 
2.2.3  Culturele  kwesties:  de  noodzakelijke  crossmediale  ‘mindset’ 
Het toewenden naar een convergente redactie gaat gepaard met culturele veranderingen 
die minder eenvoudig te bewerkstelligen zijn dan de organisatorische aanpassingen zoals 
een nieuw redactiesysteem. In onderzoeken naar convergentie en crossmediale journalis-
tiek domineert de term mindset. Hiermee wordt bedoeld dat journalisten hun vertrouwde 
(industriële) werkzaamheden tegen het licht moeten houden en hun werkhouding moe-
ten aanpassen aan een nieuwe journalistieke praktijk die niet langer is geconcentreerd 
rondom één platform, maar om meerdere. Een journalist is altijd verbonden geweest aan 
een radio-, televisie- of krantenredactie en een bijbehorende professionele cultuur en 
organisatie.  Nu  moet  er  samengewerkt  worden  met  meer  en  andere  collega’s  die  op  een  
andere manier hun vak uitoefenen en verwacht wordt dat ze zelf ook hun werkzaamhe-
den aanpassen. Dat vereist een andere professionele attitude. Quinn noemt dat proces 
‘the  toughest  and  most  important  battle  to  win’  en  benadrukt  dat  een  redactie  naast  de  
aandacht voor een fysieke organisatiestructuur en de implementatie van nieuwe technie-
ken aandacht moet hebben voor deze culturele verandering.85 Ook de Duitse weten-
schapper  Meier   spreekt   in   soortgelijke  woorden:   ‘The  key  challenge   is   changing   journa-
lists minds and culture in the Newsroom.’86  
 
Journalisten moeten ten minste bereid zijn om informatie met elkaar te delen en om 
intensief te overleggen over journalistieke producties.87 Communicatie, betrokkenheid, 
collegialiteit en bereidheid om samen te werken zijn de belangrijkste voorwaarden voor 
een geslaagde convergente en crossmediale cultuur.88 Dit is van groot belang omdat een 
geïntegreerde redactie gepaard gaat met een 24-uurs nieuwscyclus met doorlopende 
deadlines op verschillende platformen, coördinatie en overleg zijn met het oog op dat 
proces essentieel.89 Een convergente cultuur vereist intensievere onderlinge samenwer-
king en kan daarom alleen functioneren op basis van onderlinge gelijkwaardigheid, zo 
stelt Killebrew: 
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‘True  convergence  requires  extensive  resources  to  ensure  equality  (or  at  least  a  general  perception  of  equal-
ity) among the partners. It also requires that journalists from different cultures and competitive structures 
work  together.’90 

 
Aangezien journalisten op veel redacties gewend zijn om individueel te opereren, is dit 
een ingrijpende verandering.91 Centrale redactiesystemen en een gemeenschappelijke 
nieuwsvloer kunnen de samenwerking efficiënt faciliteren, maar uiteindelijk zijn het de 
journalisten zelf die de samenwerking tot een succes moeten maken. Dit vereist een cul-
turele  verandering  op  de  redacties  waar  de  ‘lone  wolf’  plaats moet maken voor een team-
speler.92 Een crossmediale werkwijze vraagt om een duidelijke uitvoering en naleving van 
(gezamenlijke) verantwoordelijkheden, bevoegdheden en specialisaties om het overzicht 
te houden op een doorlopend nieuwsproces dat zich afspeelt op meerdere platformen. 
 
Uit eerdere case studies blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende platformen 
stroef verloopt: journalisten van traditionele media zien een geïntegreerde redactie met 
het oog op toekomstige ontwikkelingen als onoverkomelijk, maar staan tegelijkertijd 
wantrouwig ten opzichte van online journalistiek en houden vast aan de manier waarop 
zij al jarenlang werken. Journalisten zijn bereid om journalistieke producties voor andere 
(online) platformen te maken, maar alleen als dit past binnen hun eigen ritme en taak-
opvattingen. Omdat blijkt dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld van-
wege de snelheid van publiceren op een nieuwssite, raken traditionele redacteuren en 
verslaggevers gefrustreerd over deze manier van werken.93 Naast zorgen over de kwali-
teit van de journalistiek en de technologisch deterministische opvattingen, lijkt de cultu-
rele kloof tussen de verschillende redacties de grootste hindernis in de overgang naar een 
geslaagde crossmediale redactie.94 
Singer concludeert op basis van haar onderzoek op Amerikaanse nieuwsredacties uit 
2003 – met de veelzeggende titel Who are these guys? – dat online journalistiek op redac-
ties niet serieus genomen wordt: ‘There   seems   to  be  a  generalized,  unspoken  notion   in  
some Newsrooms   that   online   journalism   is   the   gangly,   misfit   cousin   of   “real”   journa-
lism’.95 Ryfe, die voor zijn boek Can Journalism Survive ook (etnografisch) onderzoek deed 
op Amerikaanse redacties, stelt dat het bijna tien jaar later nog niet veel beter is: 
 

‘(…)  for  to  many  mainstream  journalists  a  quick  move  to  the  web  seems  like  a  recipe  for  innovating  them-
selves out of a job. It does not help that web-based journalism often seems hostile to the very practices they 
have spent careers mastering. Online journalism seems to reward the quick update, not the long-form 
story.’  96  
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Convergentie verlangt juist van journalisten dat ze loskomen van een werkwijze en orga-
nisatie die gebonden zijn aan één specifiek (massa)medium. De intrede van online media 
brengt meer mogelijkheden met zich mee dan alleen snelheid (onmiddellijkheid). Verha-
len zouden dan vooral  beperkt  blijven  tot   ‘korte  updates’,  en voorbij gaan aan mogelijk-
heden met het oog op interactiviteit, multimedialiteit en hypertekstualiteit. Deze eenzij-
dige benadering gaat daarom gepaard met de nodige weerstand bij journalisten.97 Het 
alternatief (online) past niet binnen de bestaande normen en waarden. 98 De werkwijze en 
eigenschappen van online conflicteren met (een deel van) hun professionele identiteit en 
tornen daarmee aan vertrouwde routines en praktijken. Bepaalde vormen van online 
journalistiek – waaronder korte en snelle berichten – staan haaks op de diepgaande kwali-
teitsjournalistiek  die  zij  gewend  zijn  te  produceren  en  worden  niet  gezien  als  ‘echte’  jour-
nalistiek.99  
 
De weerstand kan volgens communicatiewetenschapper Brian Winston verklaard worden 
aan de hand van wat hij ‘the   “law”   of   the   suppression   of   radical   potential’   noemt.100 De 
sociale of beroepsmatige status quo wordt beschermd door journalisten waardoor inno-
vatie afgeremd wordt. Die status quo betekent in dit geval de manier waarop journalistiek 
jarenlang is uitgeoefend. Hierdoor wordt de aanvaarding en omarming van nieuwe com-
municatietechnologieën jarenlang tegenwerkt waardoor het heel lang duurt voordat er 
daadwerkelijk sprake is van verandering. Technologische en organisatorische ontwikke-
lingen en veranderingen worden in feite een halt toegeroepen door de heersende culture-
le opvattingen. Een nieuwe techniek met de daarbij behorende nieuwe – maar vooral ook 
nog te ontdekken – culturele praktijken wordt niet meteen door iedereen met open ar-
men ontvangen.101 Het is een terugkerende reflex die zich voordoet bij de innovatie van 
communicatietechnologieën.  
 
Ook bij veranderingsprocessen in het algemeen ontstaat er vaak weerstand bij de profes-
sionals. 102  Weerstand tijdens veranderingsprocessen zou volgens organisatieweten-
schapper Boonstra niet alleen voortkomen uit het in stand willen houden van vertrouwde 
taken, maar uit een gebrek aan duidelijkheid over de doelstellingen die daaraan vooraf 
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zijn gegaan.103 Omdat online media relatief nieuw zijn, is de professionele cultuur hiervan 
nog in ontwikkeling, waardoor duidelijke doelstellingen grotendeels ontbreken. Wanneer 
de status quo en dus de gemeenschappelijke en vertrouwde koers en identiteit ter discus-
sie staan, komen bovendien de aanwezige tegenstellingen binnen een organisatie scherp 
naar voren.104 Het resultaat is een professionele kloof tussen de verschillende journalis-
tieke culturen. Terwijl samenwerking van belang is om een nieuwe organisatiecultuur te 
creëren, zijn afdelingen door ver doorgevoerde taakverdelingen – en dus ook gescheiden 
plekken en vergaderingen – vaak niet voldoende van elkaar op de hoogte en zijn ze vooral 
gefocust op het in stand houden van eigen verantwoordelijkheden. 
 
Ryfe zoekt de verklaring voor deze wereldwijd aanwezige weerstand op redacties ook in 
(het formuleren van) de verantwoordelijkheden en het verantwoordelijkheidsgevoel on-
der journalisten. Ryfe verbaast zich over het feit dat journalisten en managers al geruime 
tijd  aangeven  wel  te  willen  veranderen,  maar  dat  er  na  zo’n  tien  jaar  nog  steeds weinig ís 
veranderd wat betreft de journalistieke cultuur:  
 

‘Increasingly,  it  appears  that  change  refuses  to  come  even  when  news  managers  and  journalists  
expressly intend for it to happen. How can this be? How can it be that the status quo remains 
even when  journalists  prefer  otherwise?’105 

 
Ryfe zoekt het antwoord op de vraag waarom verandering op nieuwsredacties nauwelijks 
– of in ieder geval erg langzaam plaatsvindt – in de manier waarop deze journalisten en 
managers tegen journalistiek aankijken. Hij meent dat er sprake is van een ontologische 
redenering: de traditionele journalisten van de krant, radio of televisie zien nieuwe vor-
men van online journalistiek simpelweg niet als journalistiek omdat de professie in hun 
ogen een vaststaande organisatie en cultuur in zich vertegenwoordigt die niet ter discus-
sie staat. Nieuwe vormen van journalistiek worden daarom niet eens zozeer als een be-
dreiging ervaren, redacteuren en verslaggevers beschouwen dit niet als een vorm van 
‘echte’   journalistiek   en   daarom   voelen ze zich ook niet verantwoordelijk om hun eigen 
werkwijze aan te passen. Ryfe ziet de weerstand bij journalisten daarmee niet zozeer als 
een  normatieve  kwestie  (‘we  moeten  het  niet  doen’),  als  een  epistemologische  (‘ik  weet  
niet  hoe   ik  het  moet  doen’)  of  als  een  strategische  (‘het   is  niet   in  mijn  belang  om  het  te  
doen’).   
 
De ontologische verklaring van Ryfe is daarmee een andere dan onderzoekers die redene-
ren dat de journalisten zich vooral bedreigd voelen door online journalistiek, waardoor ze 
beschermen wat ze belangrijk vinden.106 Dit zou vallen onder een normatief argument, 
zoals bijvoorbeeld beargumenteerd in onderzoek van Witschge & Nygren. Zij stellen dat 
Britse journalisten teruggrijpen naar de journalistieke kernwaarden als poging om gren-
zen te bewaken en routines te beschermen. De journalisten in dit onderzoek zien het 
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filteren van informatie en het bepalen van het nieuws nog steeds als belangrijkste taak 
terwijl juist die rol op het spel lijkt te staan.107 O’Sullivan  en  Heinonen  concluderen  even-
eens dat krantenjournalisten vooral krantenjournalisten willen blijven en dat ze internet 
alleen verwelkomen wanneer het past binnen hun eigen professionele waarden. Traditio-
nele journalisten zijn er in ieder geval niet op uit om radicale veranderingen te promo-
ten.108  
 
Vanuit de ontologische benadering van Ryfe is er niet zozeer sprake van tegenwerking bij 
journalisten. Ze zien simpelweg niet in dat er iets aan de huidige taakopvattingen zou 
moeten veranderen. Het probleem van dalende oplagen of kijkcijfers relateren zij niet aan 
de noodzaak om hun werkzaamheden aan te passen of in ieder geval tegen het licht te 
houden. Dit kan verklaren waarom fundamentele opvattingen over de journalistiek over-
eind blijven, ondanks de intenties van managers en journalisten om verandering in gang 
te zetten.109 De invoering van een nieuwe technologie of een nieuwe organisatiestructuur 
betekent niet meteen dat journalisten inzien dat zij zelf ook moeten veranderen en 
daarmee de cultuur die ze vertegenwoordigen. De definitie van de journalistiek is aan 
verandering onderhevig, maar als journalisten dat zelf niet zien, dan blijft herdefiniëring 
uit.110 
 
Het online platform wordt door journalisten wel erkend als een onoverkomelijk en nood-
zakelijk medium, maar dit wordt niet gerelateerd aan een fundamentele journalistieke 
functieverandering. Zolang er geen nieuwe, alternatieve regels voor de professionele 
taakopvattingen zijn, in de vorm van een nieuw gemeenschappelijk waardensysteem, 
blijven journalisten vasthouden aan de oorspronkelijke journalistieke   ‘spelregels’.111 Die 
regels – de traditionele waarden en normen zoals bijvoorbeeld de gatekeepersfunctie en 
het objectiviteitsideaal – legitimeren vooralsnog het bestaansrecht van een journalist. 
Het is volgens Küng een misvatting dat door invloed van convergentie alle professionele 
taakopvattingen ter discussie staan. Een functieverandering betekent dat er onderzocht 
moet worden welke normen en waarden bij de intrede van online media overeind kunnen 
blijven en welke toegevoegd kunnen worden.112 Het objectiviteitsideaal kan sneuvelen, 
terwijl verificatie van belang blijft alleen dan aangepast aan een online omgeving: pro-
cesmatig en transparant. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij liveblogs waarop zo snel mogelijk 
updates  worden  gegeven  van  ‘feiten  in  ontwikkeling’.  Een  nieuw  professioneel  kader  kan  
de nuttige en bruikbare normen en waarden van de oorspronkelijke journalistiek combi-
neren met nieuwe taakopvattingen en een andere ideologie.113  
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2.3 De redactie in de periode van industrialisatie 
 
In de voorgaande paragrafen is geschetst wat convergentie betekent en op welke manier 
nieuwsorganisaties hun redacties aan willen passen aan een convergent model dat sa-
menwerking tussen de verschillende platformen moet creëren. Dit resulteert in onzeker-
heid en onrust binnen nieuwsorganisaties. Een blauwdruk van een nieuwe – al dan niet 
crossmediale – organisatie en cultuur is (nog) niet voorhanden, maar in de praktijk stuit 
de samenwerking tussen traditionele en online platformen wel op de nodige weerstand.  
 
Convergentie brengt een grote verandering met zich mee omdat een nieuwsvloer vóór de 
komst van dit geïntegreerde model georganiseerd was rond een specifiek (mas-
sa)medium: een krant, een radiostation of een televisieprogramma. De manier van lei-
dinggeven, de organisatie, taakopvattingen en de ideologie van dit specifieke medium 
waren voor alle betrokkenen helder. Een crossmediale werkwijze zorgt voor een samen-
voeging van verschillende normen en waarden. Journalisten en leidinggevenden zullen 
deels afstand moeten leren nemen van oude praktijken en tradities en zich nieuwe eigen 
maken.114 
 
Voordat dit onderzoek ingaat op de manier waarop convergentie wordt toegepast op de 
Nederlandse nieuwsredacties en we op basis van die uitkomsten kunnen concluderen of 
er sprake is van een zekere herdefiniëring van de journalistiek of een her-
professionalisering van de journalist, is het van belang om vast te stellen waar de huidige 
professie op is gebaseerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat de journalistiek niet kan 
worden beschouwd als een officiële professie omdat we niet te maken hebben met een 
beschermd beroep. Dit betekent echter niet dat er geen sprake kan zijn van professionali-
sering van de journalistiek met gemeenschappelijke opvattingen en een overkoepelende 
ideologie.115 In de volgende paragrafen wordt de traditionele professionalisering uiteen-
gezet  aan  de  hand  van  de  drie  centrale  thema’s  van  dit  onderzoek:  het  hoofdredactioneel  
management (leiderschap), de redactionele routines (organisatie) en de journalistieke 
ideologie (cultuur) op de redactie.  
 
2.3.1 Hoofdredactioneel management: de primus inter pares  
Een hoofdredacteur had lange tijd vooral de taak om de redactie aan te sturen, journalis-
tiek inhoudelijke keuzes te maken en het bestaande journalistieke product te verbeteren. 
Door de intrede van online media en technologische en fysieke convergentie, krijgt die-
zelfde hoofdredacteur er nieuwe taken bij: online producten ontwikkelen, vormgeven aan 
een nieuwe redactieorganisatie, werkwijze én -cultuur, en niet in de laatste plaats de taak 
om deze ingrijpende veranderingsprocessen in de praktijk te implementeren. Dit vraagt 
van het journalistiek management wezenlijk andere kwaliteiten. Wijfjes concludeert in 
het boek De Hoofdredacteur uit 2011 dan ook dat Nederlandse hoofdredacteuren in toe-
nemende mate moeten beschikken over managementkwaliteiten.116 Hoofdredacteuren 
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erkennen zelf dat leiderschap belangrijk is en wordt, maar ze blijven benadrukken dat 
vooral de journalistieke capaciteiten onmisbaar zijn in het uitvoeren van het vak. 117 
Hoofdredacteuren zien zichzelf nog het liefst als primus inter pares, de eerste onder de 
vakgenoten-redacteuren, zo blijkt ook uit het boek Handboek Hoofdredacteur van Joustra 
(destijds voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren) waarin de functie van de 
hoofdredacteur wordt besproken.118  
 
Journalistieke managers – hoofdredacteuren, maar ook chefs en coördinatoren van 
(deel)redacties – zijn meestal rechtstreeks als journalist terechtgekomen in een leiding-
gevende functie op de redactie. Hun ervaring met het leiden en managen van 
(re)organisaties binnen een mediabedrijf is daarom meestal beperkt.119 Journalisten be-
landen in sommige gevallen zelfs erg ad hoc op leidinggevende posities en ontwikkelen 
vervolgens in de praktijk de noodzakelijke managementkwaliteiten. Zo schrijft voormalig 
hoofdredacteur van de Haagsche Courant Peter ter Horst in zijn memoires dat hij per 
toeval chef is geworden omdat hij zijn eigen chef tijdelijk en vervolgens permanent moest 
vervangen. Daarover zegt hij: 
 

‘Niemand had me er op voorbereid. Er was geen Persoonlijk Ontwikkelingsplan aan te pas ge-
komen. Ik had niet gesolliciteerd, geen cursus gevolgd en geen boeken over Modern Leiding-
geven aan Creatieve Professionals gelezen. De enige voorbereiding op mijn nieuwe functie was 
een  aanstellingsgesprek  van  drie  minuten.’  120 

 
Er wordt voor deze coördinerende functies vooral belang gehecht aan het hebben van 
dezelfde kwaliteiten als de mensen die je aanstuurt op de redactie, op die manier kan je 
als leider respect afdwingen. Tony van der Meulen, oud-hoofdredacteur van opinieweek-
blad De Tijd en Brabants Dagblad, is bijvoorbeeld van mening dat een hoofdredacteur 
minimaal twee dingen moet doen: op zijn redactie worden aangetroffen en zelf schrijven, 
bij voorkeur in eigen krant. 121  In de praktijk zijn het steeds vaker de adjunct-
hoofdredacteuren of daarvoor aangestelde nieuwschefs die dagelijks leiding geven aan 
het nieuwsproces op de redactie. Hoofdredacteuren houden zich vooral bezig met de 
algemene bedrijfsvoering, in de meeste gevallen noodgedwongen. Gezien de verande-
ringen in het medialandschap krijgen hoofdredacteuren te maken met strategische keu-
zes die betrekking hebben op veranderende verdienmodellen, de organisatie van redac-
ties en het ontwikkelen van nieuwe applicaties en sites.  
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Wetenschappers zijn het erover eens dat goed management en sterk leiderschap nood-
zakelijk zijn met het oog op de huidige (convergente) veranderingsprocessen.122 Net als 
bij de journalisten, is het is ook lastig om managers los te krijgen van de traditionele rou-
tines, waardoor nieuwe ideeën moeizaam van de grond komen.123 De manier waarop 
journalisten hun vak uitoefenen lijkt door hun leidinggevenden nog steeds te veel als 
vanzelfsprekend te worden beschouwd. Picard is van mening dat er een gebrek is aan 
goede leiders in huidige nieuwsorganisaties: 
 

‘The  contemporary  environment  of  news  organizations  requires  strong  leadership  if  they  are  to  
find effective ways to respond to the social and economic changes affecting their markets and 
to create ways to sustain themselves in the future. That leadership is, unfortunately, lacking in 
most  organizations  today.’124  

 
Wat gemist wordt in nieuwsorganisaties zijn de journalistieke managers die in staat zijn 
om na te denken over de veranderende rol van hun eigen organisatie en het aanboren van 
nieuwe financiële bronnen en journalistieke producten om ook in de toekomst van waar-
de te kunnen blijven. Hiervoor zijn leiders nodig met visie, moed, zelfdiscipline en ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor de organisatie.125 Volgens de auteurs van Managing Media 
Companies, Aris en Bughin, is het noodzakelijk om een creatief persoon aan te stellen die 
ook zakelijk is en over managementcapaciteiten beschikt. 126 Er is niet alleen behoefte 
aan een (creatieve) visie, maar ook aan iemand die in staat is om complexe organisatori-
sche processen te leiden en uit te voeren. Wetenschappers Gade en Lowrey constateren 
dat het de huidige nieuwsmanagers ook op dat vlak aan ervaring ontbreekt. 127 
 
Niet iedereen vindt deze veranderingen van het hoofdredactionele vak positief. Zo laat 
voormalig hoofdredacteur Ter Horst in diezelfde memoires weten dat de hoofdredactio-
nele functie ooit een droombaan was, maar dat deze positie niet in positieve zin aan het 
veranderen is: 
 

‘Aan  het  hoofd  staan  van  een  groep  getalenteerde, eigenzinnige mensen en een poging doen 
om de wereld in woord en beeld samen te vatten tot de beste benadering van de werkelijkheid. 
Waarmee je als vaste huisvriend tienduizenden, honderdduizenden mensen per dag kon infor-
meren, toespreken, vermaken, en uitdagen. Nu is de hoofdredacteur van de krant de man-
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moedige verdediger van de journalistiek, steeds verder teruggedrongen in de verdedigings-
linies onder een permanent vuur van uitgevers, weglopende lezers en adverteerders, en steeds 
meer marketeer. Ik was niet de eerste hoofdredacteur die in dat vuur sneuvelde, en ik zal niet 
de  laatste  zijn.’128 

 
Iemand die ook – weliswaar vrijwillig – sneuvelde in dat vuur was Willem Schoonen, 
voormalig hoofdredacteur van Trouw. Hij was van mening dat het vak als hoofdredacteur 
dusdanig aan het veranderen was dat hij in 2013 besloot om plaats te maken voor een 
nieuw type hoofdredacteur, van een andere generatie. Toen hij vertrok zei hij daarover: 
‘Trouw staat nu voor de uitdaging ook op de digitale kanalen en fora zijn plek te verove-
ren, onder leiding van een nieuwe hoofdredacteur van de volgende generatie.’129 
Schoonen was sinds 2007 hoofdredacteur bij de krant en werkte zijn hele leven als journa-
list waarvan lange tijd bij Trouw. 
 
De keuze voor de opvolger van Willem Schoonen toont aan dat ondanks zijn duidelijke 
boodschap om iemand te zoeken van een nieuwe generatie, een krantenbedrijf zoals 
Trouw moeilijk los komt van tradities en dezelfde – veilige – keuzes blijft maken. De op-
volger van Schoonen, Cees van der Laan, is een klassieke krantenman van 52 jaar die al 
dertien jaar voor Trouw werkzaam is. Hij begon bij deze krant als parlementair journalist 
waarvan de laatste drie jaar als chef. Van der Laan heeft zijn hele loopbaan gewerkt als 
verslaggever voor diverse dagbladen. Van der Laan geeft aan te willen vernieuwen, maar 
wil daarbij bovendien de lijn van zijn voorganger in ere houden: 

 
‘Ik  wil  in  de  traditie  van  Trouw  staan  en  daarmee  in  de  traditie  van  Willem.  Een  krant  ma-
ken die zich voortdurend weet te vernieuwen, in vorm en inhoud, zonder de waarden 
waar  de  krant  voor  staat  los  te  laten.’130 
 

Het is de vraag of Van der Laan – los van zijn bewezen kwaliteiten als journalist en chef – 
het type hoofdredacteur is waar wetenschappers als Aris, Bughin en Picard op doelen 
wanneer zij het hebben over een nieuw type leider dat innovatief elan in nieuwsorganisa-
ties moet brengen. Deze nieuwe hoofdredacteur zou zich in eerste instantie moeten dis-
tantiëren van het traditioneel krantenmanagement waar hij zelf jarenlang onderdeel van 
is geweest en erkennen dat de journalistiek verandert, maar Van der Laan geeft in eerste 
instantie aan in de traditie van zijn voorganger te willen staan.  
 
De verandering van het hoofdredactionele vak is geen Nederlandse aangelegenheid. Ryfe 
geeft in zijn onderzoek op Amerikaanse nieuwsredacties een tekenend voorbeeld van de 
hoofdredacteur van The Herald. Deze hoofdredacteur voelde zich gedwongen om van zijn 
printredactie een convergente redactie te maken omdat de krant ten dode opgeschreven 
zou zijn, in tegenstelling tot digitale platformen. Deze hoofdredacteur wilde daarom 

                                                 
128 Ter Horst, De dag dat de krant viel, 251-252. 
129 Trouw,  “Trouw-hoofdredacteur  Willem  Schoonen  vertrekt”,  24  september  2013.   
http://www.trouw.nl/tr/nl/5133/Media-technologie/article/detail/3514764/2013/09/24/Trouw-hoofdredacteur-Willem-
Schoonen-vertrekt.dhtml 
130 Ibidem. 
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meer aandacht voor online, maar zat uiteindelijk zelf te veel gevangen in de traditionele 
patronen waardoor hij de daadwerkelijke overgang naar een andere journalistieke cultuur 
niet voldoende kon uitdragen. Hij moest uiteindelijk erkennen dat hij niet wilde tornen 
aan de traditionele journalistieke waarden, in hart en nieren was hij zelf namelijk nog 
steeds de traditionele krantenman.131 Hij was daarom niet de aangewezen persoon om 
die verandering door te kunnen voeren, zo concludeerde hij uiteindelijk ook zelf.  
 
Dit voorbeeld van The Herald laat zien dat niet alleen de journalisten, maar ook de lei-
dinggevenden en hoofdredacteuren het product zijn van jarenlange professionalisering. 
Volgens Van Es (e.a.) is dit in veranderingsprocessen in het algemeen een veelvoorko-
mend probleem: 
 

‘De  leiding  stelt  dat  cultuur anders moet en zoekt dan naar instrumenten om dit te realiseren. 
Het probleem is echter dat de leiding van de organisatie vaak niet in staat is inzichten over de 
eigen organisatie effectief toe te passen, omdat de leiding zelf in het patroon gevangen is dat 
zij  zegt  te  willen  doorbreken.’132 

 
Omdat het management in veranderingsprocessen een voortrekkersrol heeft, is het juist 
van belang dat zij de nieuwe doelstellingen, inclusief de nieuwe normen en waarden uit-
dragen naar de rest van de redactie.133 Het zijn uiteindelijk ook de hoofdredacteuren die 
journalisten moeten doen inzien dat nieuwe mogelijkheden verkend moeten gaan wor-
den, zowel wat betreft de organisatie als de journalistieke cultuur zelf. Het scheppen van 
mogelijkheden om vernieuwing daadwerkelijk te incorporeren en om over die verande-
ring te communiceren zijn essentiële taken die hoofdredacties op zich moeten nemen.134  
 
De Nederlandse krantenuitgever Wegener breekt met de traditie van hoofdredacteur als 
primus inter pares. Als eerste mediabedrijf in Nederland komt Wegener met wat zij zelf 
noemen  een   ‘hoofdredacteur  2.0’.135 De uitgever denkt dat in deze tijden van ontwrich-
ting het functioneel kan zijn om een ander type hoofdredacteur aan te nemen en dat dit 
niet per definitie iemand moet zijn die zelf van de redactie komt of succesvol was als 
journalist. De verandering is dat een hoofdredacteur volgens de directie van Wegener 
niet alleen meer gaat over de inhoud van de krant, maar hij of zij moet medeverantwoor-
delijk zijn voor de financiën. Bij de Twentse krant Tubantia leidt dit tot een aanstelling die 
niet in lijn is met traditionele benoemingen. Martha Riemsma was hoofd van het innova-
tieteam bij het uitgeefconcern toen zij in april 2014 werd aangesteld als nieuwe hoofd-
redacteur van Tubantia. Riemsma heeft geen verleden als journalist, maar beschikt wel 
over – in de ogen van Wegener – noodzakelijke innovatieve kwaliteiten. Het hoofdredac-
teurschap 2.0 wordt niet bij alle Wegenerkranten ingevuld door kandidaten met een an-

                                                 
131 Ryfe, Can Journalism Survive?, 113. 
132 Huibert  de  Man,  “Cultuur  en  verandering.  Beperkingen  van  het  instrumentele  model”, in Cultuur 
 verandering: mythe en realiteit. Praktijken, verhalen, reflecties, red. Rob van Es, Jaap Boonstra & Heleen  
 Tours, (Deventer, Kluwer: 2009): 40.  
133 Boonstra  &  Van  der  Vlist,  “Begeleiden  van  veranderingsprocessen”,  71. 
134 Ibidem, 96. 
135 Nick  Kivits,  “Wegener  gaat  voor  hoofdredacteur  2.0”,  in  Villamedia Magazine (januari 2013). 
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der uitgesproken innovatief profiel. Bij dagblad BN DeStem is de nieuwe hoofdredacteur 
2.0 dezelfde persoon als de oude: Johan van Uffelen.136 Ook de nieuwe hoofdredacteur 
van de Wegener Persdienst is een bekende uit de krantenwereld. Daar werd voormalig 
adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant,  Jan  ’t  Hart,  aangesteld  als  de  hoofdredacteur.  
Dat   Jan   ’t   Hart   bij   de   Volkskrant   ook   jarenlang   de   digitale   redactie   heeft   aangestuurd,  
maakte hem tot een ideale kandidaat, aldus de directeur van Wegener.137  
 
De gedeelde verantwoordelijkheid voor de financiën van de nieuwsredactie is een duide-
lijke trendbreuk met de opvatting dat een hoofdredacteur slechts verantwoordelijk is 
voor journalistiek inhoudelijke keuzes. In de praktijk heeft een hoofdredacteur altijd al te 
maken met de financiële situatie van het bedrijf, deze bepaalt tenslotte de ruimte van het 
redactionele budget. Het hoofdredacteurschap wordt binnen andere mediaorganisaties 
daarom in sommige gevallen al gecombineerd met een plek binnen de directie, hoofd-
redacteuren worden zo medeverantwoordelijk voor directiezaken zoals winstverwachtin-
gen, marketing en uitgeefconcepten.138 Zo’n  gecombineerde  taak  kan  er  uiteindelijk  voor  
zorgen dat de journalistieke onafhankelijkheid te veel in het geding komt omdat financië-
le argumenten voorrang krijgen boven journalistieke. 
 
Niet alle mediabedrijven maken de keuze om de hoofdredacteur in de directie plaats te 
laten nemen of verantwoordelijk te maken voor de financiën. Het kan voor een eigenaar 
of uitgever makkelijker zijn wanneer een hoofdredacteur – die voornamelijk de journalis-
tieke belangen wil behartigen – geen lid is van de directie. Op die manier zouden com-
merciële besluiten makkelijk genomen kunnen worden. Uiteraard kan een hoofdredac-
teur zich – ook als lid van de directie – te allen tijde beroepen op het redactiestatuut waar-
in afspraken over journalistieke onafhankelijkheid zijn vastgelegd. Wanneer een uitgever 
nieuwe activiteiten wil ontwikkelen die wellicht minder journalistiek en vooral commerci-
eel van aard zijn, dan heeft een hoofdredacteur die buiten de directie is geplaatst wel 
minder zeggenschap over de koers die wordt ingeslagen. Helemaal wanneer die activitei-
ten onder nieuwe titels of merknamen worden gelanceerd en verder losstaan van be-
staande journalistieke producties. Een plaats in de directie als hoofdredacteur kan de 
journalistieke onafhankelijkheid echter nooit helemaal garanderen, de spanning tussen 
inhoudelijke en commerciële besluiten is in feite inherent aan het journalistieke bedrijf. 
Zo legde Birgit Donker, voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad én directielid 
van   NRC  Media,   haar   functie   neer   vanwege   een   ‘onoverbrugbaar   interpretatieverschil’ 
met de rest van de directie over de journalistieke autonomie van haar krantenredactie.139 
Een plek in de directie bood geen garantie voor het uitblijven van een dergelijke discussie.  
  

                                                 
136 In april 2015 wordt duidelijk dat Johan van Uffelen in overleg met de Persgroep (de nieuwe eigenaar van  
 Wegener) alsnog zijn functie neer zal leggen. Van Uffelen is op dat moment 14 jaar hoofdredacteur van BN  
 DeStem. 
137 Wegener,  “Jan  ’t  Hart  nieuwe  hoofdredacteur  De  Persdienst”,  31  maart  2014.   
http://www.wegener.nl/content/nieuws/berichten/jan-%E2%80%99t-hart-nieuwe-hoofdredacteur-de-persdienst 
138 Wijfjes  &  de  Jong,  “De  rollen  van  de  hoofdredacteur”, 9. 
139 Birgit  Donker,  “Bewaak  de  journalistieke  autonomie”,  NRC, 26 april 2010.  
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2532665.ece  
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Of die financiële verantwoordelijkheid wel of niet (officieel) wordt gedeeld, binnen alle 
mediaorganisaties is het onvermijdelijk dat de traditionele hands-on hoofdredacteur van 
grote kranten en bladen het moeilijker krijgt.140 Een hoofdredacteur houdt minder tijd 
over voor het redactionele proces en de journalistieke keuzes die daarbij komen kijken 
omdat de huidige omstandigheden vragen om aandacht voor nieuwe journalistieke pro-
ducten en bemoeienis met marketing en sales. Het lukt hoofdredacteuren lang niet altijd 
meer  om  aanwezig  te  zijn  bij  dagelijkse  redactievergaderingen  omdat  hun  agenda’s  ook  
vol staan met externe afspraken over uitgeefzaken en strategische kwesties. 141  
 
De Zweedse wetenschappers Achtenhagen en Raviola noemen het behartigen van finan-
ciële en journalistieke belangen ‘duality   management’   en   benadrukken   dat   deze   taak  
complexer en urgenter is geworden in het huidige medialandschap.142 De strikte schei-
ding tussen de financiële en journalistieke taken van het mediabedrijf wordt daardoor 
steeds minder hard, zo formuleren ook Andersson en Wiik: 
 

‘The  previously  clear  line  between  journalism  and  management  that  emerged  during  the  early  
days of journalistic professionalization, must therefore, be considered much less distinct to-
day.’143 

 
Dat deze historische scheiding tussen de managementkant van het journalistieke bedrijf 
en de journalistiek inhoudelijke kant langzaam aan het vervagen is, dringt langzaam door 
op de redacties. De angst – en veelal weerstand – die journalisten daarbij hebben is dat de 
journalistieke onafhankelijkheid op het spel zou kunnen staan. Wanneer zij alleen nog 
maar verhalen en producten maken die voldoende geld op kunnen leveren, maar die 
vanuit professioneel oogpunt niet het meest relevant zijn, dan tornt dit aan de oorspron-
kelijke taakopvatting van de journalist als waakhond van de democratie. Aan de andere 
kant weten zij ook dat inkomsten noodzakelijk zijn om hun vak uit te kunnen oefenen.  
 
De Wegener hoofdredacteur 2.0 van BN DeStem, Johan van Uffelen, begrijpt dat deze 
gedeelde financiële verantwoordelijkheid vragen oproept en benadrukte daarom bij zijn 
aanstelling meteen dat zijn nieuwe taken geen invloed zullen hebben op de onafhanke-
lijkheid van de redactie: 
 

‘Meer  dan in het verleden zal ik mede verantwoordelijk zijn voor de rendementsontwikkeling. 
Ik ben niet commercieel verantwoordelijk, maar hoofdredactie en directie zijn wel samen ver-
antwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Laat onverlet dat ik waak over de onafhankelijkheid 
en  integriteit  van  de  redactie.’144 

                                                 
140 Piet Hagen in Handboek Hoofdredacteur, red. Joustra, 62. 
141 Peter  J.  Gade,  “Reshaping  the  Journalistic  Culture”,  in  Changing the News, red. Lowrey & Gade (New  
 York: Routledge, 2011): 33. 
142 Achtenhagen  &  Raviola,  “Balancing Tensions During Convergence: Duality Management in a Newspaper  
 Company”,  34. 
143 Andersson  &  Wiik,  “New  Demands  on  Editorial  Leadership:  Perceived Changes in Swedish Newspaper  
 Management”,  3. 
144 Bart  Ebisch,  “Van  Uffelen  hoofdredacteur  nieuwe  stijl”,  Villamedia, 11 maart 2014.  
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Het verenigen van een publieke en een commerciële taak is in de huidige ontwrichtende 
omstandigheden een belangrijk punt van aandacht omdat het verdienmodel dat jaren-
lang deze scheiding kon garanderen, steeds meer op losse schroeven komt te staan. Het 
traditionele inkomstenmodel gebaseerd op adverteerders en abonnees kon door hoge 
winstverwachtingen journalistieke onafhankelijkheid garanderen. Nu dit model steeds 
minder lucratief lijkt te worden – door dalende oplagen en verdwijnende adverteerders – 
is de vraag relevant welk nieuw model daarvoor in de plaats komt en dus ook op welke 
manier de redactie onafhankelijk kan blijven werken. Hoofdredacteuren kunnen zich 
daarom wel vooral bezig willen houden met hun televisie-uitzending of hun krant, zo 
stellen Andersson & Wiik, maar de toekomst van hun journalistieke product staat op het 
spel. Nieuwsredacties hebben in feite dus geen andere keus dan zich te bemoeien met 
bedrijfseconomische   doelstellingen:   ‘Given   the   situation, the journalistic profession has 
not much choice but to work alongside company goals. After all, it is in the interest of all 
employees  to  keep  the  business  going.’145  
 
Wetenschappers erkennen dat er spanning ontstaat, maar pleiten vooral voor een prag-
matische benadering in de samenwerking tussen de zakelijke en journalistieke afdelin-
gen, zonder daarbij voorbij te gaan aan de journalistieke principes en uitgangspunten.146 
Een onderzoek van Gade onder Amerikaanse hoofdredacteuren laat zien dat zij de toe-
nemende samenwerking tussen de journalistieke en commerciële afdelingen herkennen, 
maar de hoofdredacteuren zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat zij de journalistieke 
waarden voldoende kunnen waarborgen.147 Volgens Achtenhagen en Raviola kan een 
nieuwe gecombineerde bedrijfscultuur ontwikkeld worden die voortbouwt op oude maar 
succesvolle professionele culturele praktijken.148 Economische en journalistieke doelstel-
lingen moeten hand in hand kunnen gaan. Het management moet uitwisselingen aan-
moedigen en journalisten en medewerkers van sales en marketing de vrijheid geven om 
elkaar beter te leren kennen. 
 
2.3.2 Organisatorische professionalisering: redactionele routines  
Professionalisering is het resultaat van enerzijds de cultuur, een normatief waardensys-
teem, en anderzijds de organisatie van deze – in dit geval journalistieke – ideologie. De 
Britse sociologe Julia Evetts maakt hierbij onderscheid tussen occupational (beroepsmati-
ge) en organizational (organisatorische) professionalisation.149 De journalistieke praktijk is 
een voortdurende onderhandeling tussen de beroepsmatige en organisatorische ideolo-

                                                 
145 Andersson  &  Wiik,  “Journalism  Meets  Management”,  716.   
146 Achtenhagen  &  Raviola,  “Balancing Tensions During Convergence: Duality Management in a Newspaper  
 Company”,  38-40;  Andersson  &  Wiik,  “Journalism  Meets  Management”,  715-716;  Gade,  “Journalism   
 Guardians in a Time of Great Change: Newspaper Editors’  Perceived  Influence  in Integrated News  
 Organizations”,  384.   
147 Gade,  “Journalism  Guardians  in  a  Time  of  Great  Change:  Newspaper  Editors’  Perceived  Influence  in   
 Integrated  News  Organizations”,  383. 
148 Achtenhagen  &  Raviola,  “Balancing Tensions During Convergence: Duality Management in a Newspaper  
 Company”, 39. 
149 Julia  Evetts,  “The  sociological  Analyss  of  Prodessionalism.  Occupational  Change  in  the  Modern  World”,  in   
 International Sociology 18, No.2 (2003): 399.  
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gie.150 Journalisten handelen vanuit waarden en normen, de manier waarop zij hun vak uit 
ideologisch perspectief willen uitoefenen, maar moeten ook continu concessies doen met  
het oog op de organisatorische realiteit. Praktische argumenten – te weinig tijd voor 
research, geen beelden of bronnen beschikbaar, geen plek in de krant of in de uitzending 
– winnen het dan van ideologische argumenten. De relatie tussen de organisatiestructuur 
en cultuur is lastig te bepalen: is de cultuur een uitvloeisel van de organisatiestructuur of 
andersom, is de organisatie gebaseerd op de cultuur? 151 In dit onderzoek ga ik ervan uit 
dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding, wat niet wil zeggen dat deze aspecten niet 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden geanalyseerd.  
 
Organisatorische professionalisering dient als methode of mechanisme om de beroeps-
matige professionele cultuur te operationaliseren en te controleren in de praktijk.152 De 
uitkomst van deze vorm van professionalisering is de dagelijkse routine die nieuwsorgani-
saties hanteren.153 Op deze manier wordt een sociale orde en discipline onder professio-
nals gecreëerd. De sociologische etnografieën uit de jaren ’70   en   ‘80   van   onder   andere  
Fishman (Manufacturing the news), Gans (Deciding   what’s   news), Schlesinger (Putting 
‘reality’   together) en Tuchman (Making News) laten zien dat het nieuws als product on-
losmakelijk verbonden is met de organisatorische professionalisering. Deze Amerikaanse 
en Britse Newsroom studies gaven voor het eerst zicht op de werkwijze van redacties aan 
de hand van de beschrijvingen van hiërarchische processen, bureaucratische en geïnstitu-
tionaliseerde routines en culturele praktijken.154 
 
Uit deze onderzoeken blijkt dat het produceren en distribueren van massamedia gepaard 
gaat met strikte routines en afspraken zodat deze media op tijd aan de consumenten 
kunnen worden bezorgd of worden uitgezonden op de afgesproken tijden. Fishman toont 
aan dat krantenverslaggevers voor hun nieuws grotendeels afhankelijk zijn van instituten 
en bureaucratische organisaties en dat de nieuwsgaring baat heeft bij goede contacten 
met officiële bronnen en autoriteiten.155 De journalistieke ideologie wordt in feite hoofd-
zakelijk gedicteerd door de bureaucratie en niet zozeer door wat er daadwerkelijk ge-
beurt of wat mensen ervaren als nieuws, aldus Fishman.156 Gans concludeert in zijn on-
derzoek op Amerikaanse kranten- en televisieredacties dat journalisten flexibel moeten 
zijn, maar dat de routines van nieuwsproductie alles behalve flexibel zijn.157 Op de redac-

                                                 
150 Witschge  &  Nygren,  “Journalism:  a  profession  under  pressure?”,  41. 
151 Herman  Steensma,  Marian  Demenint  &  Jacques  Allegro,  “Organisaties  in  een  dynamische  wereld”,  in   
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 red. J.J. Boonstra., H.O. Steensma & M. I. Demenint (Utrecht: De Tijdstroom, 1996): 36. 
152 Evetts,  “The  sociological  Analyss  of  Prodessionalism.  Occupational  Change  in  the  Modern  World”, 399. 
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155 Fishman, Manufacturing the News, 52. 
156 Fishman, Manufacturing the News, 155. 
157 Gans, Deciding  what’s  news:  a  case study of CBS evening news, NBC Nightly News, Newsweek, and Time,  
 82. 
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tie  van  de  BBC  is  het  niet  anders,  zo  stelt  Schlesinger:  ‘Much  of  this  book  so  far  has  been  
about the limited room for manoeuvre in the production of broadcast news.’158 Tuchman 
noemt  deze   industriële  werkwijze   van   journalisten  de   ‘social   construction  of   reality’: de 
(journalistieke) waarheid die tot stand komt door middel van een sociale geconstrueerde 
en geroutineerde manier van nieuws garen en presenteren.  
 
Deze organisatorische professionalisering fungeert als leidraad voor het maken van ver-
halen,  zo  stelt  Tuchman:  ‘Among  reporters,  professionalism  is  knowing  how  to  get  a  story  
that  meets   organizational   needs   and   standards.’159 De organisatie wordt daarbij gedic-
teerd door de technologie en de bijbehorende deadline: de eisen van het medium waar-
voor gewerkt wordt en het vaste ritme van productie en distributie. Verslaggevers en 
redacteuren weten aan welke standaarden en eisen hun bijdragen moeten voldoen en 
nieuwkomers op de redactie maken zich deze werkwijze zo snel mogelijk eigen. Een krant 
kent   een   beperkt   aantal   pagina’s   en  manieren   waarop   een   verhaal   gepresenteerd   kan  
worden. De krant zakt bovendien elke dag op hetzelfde tijdstip. Een nieuwsuitzending op 
radio of televisie heeft een gelimiteerd aantal minuten waar een presentator met behulp 
van verslaggevers en audio(visueel) materiaal het nieuws kan vertellen op een vast mo-
ment. 
 
In al deze onderzoeken valt op dat nieuwsredacties werken als strak geoliede machines. 
Verslaggevers en redacteuren weten precies welk terrein ze moeten coveren en aan de 
hand van welke taken, vaardigheden en aan te boren bronnen dat moet gebeuren. Een 
krant of een uitzending moet gevuld worden, nieuws of geen nieuws, en dat gebeurt aan 
de hand van  vaste  rubrieken  en  pagina’s  die  thematisch  ingedeeld  zijn  in  de  categorieën  
binnenland, buitenland, economie, etc. Vanuit die professionele expertise claimen jour-
nalisten het recht te hebben om te kunnen bepalen wat nieuws is en hoe ervan verslag 
moet worden gedaan.160 
 
Redacties doen daarbij naast eigen nieuwsgaring veelvuldig een beroep op gecentrali-
seerde informatievoorzieningen zoals nationale en internationale persbureaus. Deze 
bureaus voorzien alle redacties van hetzelfde nieuws en dezelfde nieuwsagenda, wat 
zorgt voor een grote mate van homogenisering van de berichtgeving. Wanneer een con-
currerende krant of uitzending over hetzelfde nieuws bericht, is dat echter geen teken 
van zwakte, maar het betekent juist dat een redactie haar werk goed heeft gedaan. Het 
professionele instinct zorgt ervoor dat journalisten dezelfde keuzes maken met het oog 
op nieuwsgaring en -selectie.161  
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Organisatorische professionalisering brengt het opvolgen van opgelegde conventies en 
stijlvormen met zich mee, soms zelfs vastgelegd in eigen stijlboeken die als richtlijn voor 
een redactie fungeren.162 De manier waarop feiten worden verzameld en verhalen wor-
den   gepresenteerd   duidt   Tuchman   aan   als   ‘professional   storytelling   devices’.163 Deze 
vorm van professionalisering verschilt per platform, aangezien de technologie ook van 
invloed is op de presentatie, organisatie en het ritme van het journalistieke werk.164 Een 
krantenartikel moet aan andere voorwaarden voldoen dan een televisiereportage. Des-
ondanks zien nieuwsredacties er wereldwijd allemaal opmerkelijk genoeg hetzelfde uit: 
grote open ruimtes, met veel bureaus en computers. Het oogt wellicht chaotisch, maar de 
werkwijze is voor een ieder grotendeels gestructureerd.165  
 
Journalisten  zien  zichzelf  binnen  die  dagelijkse  routines  als   ‘autonome  professionals’  die  
functioneren binnen het strakke regime van een redactie, maar die tegelijkertijd flexibel 
moeten  zijn  om  het  werk  van  collega’s  te  kunnen  overnemen  en  informatie  uit  te  kunnen  
wisselen wanneer actuele nieuwsgebeurtenissen daarom vragen.166 Voor verslaggevers 
brengt het hebben van een groot netwerk met belangrijke bronnen een zekere professio-
nele status met zich mee.167 De toegang tot een hoeveelheid bronnen zorgt ervoor dat 
een krant of journaal ook onderscheidend kan zijn met eigen primeurs, die door een groot 
netwerk regelmatig verkregen kunnen worden. Hoe hoger de status, hoe groter de vrij-
heid van een verslaggever om binnen die strakke routines en vaste taken met eigen 
nieuwsverhalen te komen.  
 
Na de golf van etnografische publicaties uit de jaren zeventig en tachtig werden er lange 
tijd geen etnografische onderzoeken meer gedaan op nieuwsredacties. Er was geen aan-
leiding om te denken dat deze professionele organisatie en journalistieke ideologie ter 
discussie stonden of aan verandering onderhevig waren. Aan het einde van de twintigste 
eeuw komt daar verandering in. Nieuwsredacties implementeren de strategie van con-
vergentie en crossmediale journalistiek, wat een inbreuk betekent op de mediumspeci-
fieke organisatiestructuur. Door het convergeren van media en de bijbehorende journalis-
ten komen de standaarden en routines van verschillende media – die handelen onder de 
overkoepelende ideologie van journalistiek, maar die in de praktijk ook van elkaar ver-
schillen – samen.  
 
Online media vragen om een andere organisatorische professionalisering dan de traditio-
nele organisatie van de redactie en de routines van de journalist die volledig gebaseerd 
zijn op het maken van massaproducten. De geïndustrialiseerde aanpak is gericht op het 
brengen van algemeen (homogeen) nieuws voor gestandaardiseerde producten op vaste 
tijdstippen. Niet alleen kan het nieuws op een online platform op een andere – interactie-
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ve – manier geconsumeerd worden, het zorgt ook voor een totaal ander ritme. Het online 
platform kent een nieuwscyclus zonder deadlines, 24 uur per dag en zeven dagen per 
week. Usher, die etnografisch onderzoek heeft gedaan op de redactie van The New York 
Times,   noemt   dit   ‘hamsterization   of   journalism’,   daarmee   verwijzend   naar   nieuws   dat  
online continu doorloopt en waar je als nieuwsorganisatie op in moet spelen.168 Een con-
vergente redactie brengt deze twee verschillende productionele en organisatorische 
logica’s  – van massa- en online media – samen op één nieuwsredactie.  
 
2.3.3. Beroepsmatige professionalisering: normen en waarden 
Naast de organisatorische professionalisering, speelt het normatieve waardensysteem  
– de beroepsmatige journalistieke cultuur – eveneens een belangrijke rol in de overgang 
naar een convergente redactie. Wat de etnografische onderzoeken van Gans, Fishman 
Tuchman en Schlesinger aantonen, evenals recenter onderzoek van Singer en Ryfe, is de 
relatie tussen het medium als technologie en de daarbij behorende professionele cul-
tuur.169 De krant als medium is meer dan een papieren uitgave, het gaat samen met orga-
nisatorische, maar ook met culturele praktijken. Dit betekent bijvoorbeeld dat het medi-
umplatform de journalist definieert: journalisten die voor de televisie werken, zijn televi-
sieverslaggevers. Een redacteur van een krant zal zichzelf een kranten- of schrijvend jour-
nalist noemen.170 De implementatie van convergentie brengt verandering in de professi-
onele cultuur die gerelateerd is aan een specifiek medium, door journalisten voor meer-
dere platformen (samen) te laten werken.  
 
Het begrip cultuur is lastig te vangen in een specifieke definitie omdat er sprake is van 
onbewuste   vooronderstellingen,   de   zogenaamde   ‘taken   for   granted   assumptions’. 171 
Daarbij gaat cultuur over de omgang met elkaar, met taken, leidinggevenden en onder-
geschikten, kortom over het gedrag van mensen binnen een organisatie.172 Tegelijkertijd 
gaat het niet alleen om hoe mensen zich gedragen, maar ook hoe ze denken.173 Ik hanteer 
de definitie van Schein voor een organisatiecultuur die deze benadert als een patroon van 
gemeenschappelijke aannames: 
 

‘A  pattern  of  shared  basic  assumptions  that  the  group  learned  as  it  solved  its  problems  of  ex-
ternal adaption and internal integration, that has worked well enough to be considered valid, 
and therefore, to be thaught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation  to  those  problems.’174 

 
Een organisatie werkt in de definitie van mediawetenschappers Shoemaker en Reese 
altijd toe naar een gemeenschappelijk doel en wordt daarbij gekenmerkt door een eigen 
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identiteit:   ‘An   organization   is   a   collective   of   individuals   and/or   groups  whose  members  
work toward common goals, giving the  organization  an  identity.’175 Dit gemeenschappe-
lijke doel en de gedeelde identiteit is wat Evetts aanduidt als de beroepsmatige professi-
onalisering, gestoeld op een normatief waardensysteem.176 Zo’n  normatief  waardensys-
teem wordt gecreëerd en in stand gehouden door de professie zelf, om deze van een 
collectieve en individuele identiteit te voorzien. 177 Dit waardensysteem is onderdeel van 
de journalistieke cultuur op een redactie.  
 
Niet alleen de journalistieke organisatie, maar ook de cultuur is jarenlang onveranderd 
gebleven vanwege de onveranderde functie van deze (industriële) massamedia. In de 
twintigste eeuw is er consensus ontstaan over een beroepsmatige ideologie onder jour-
nalisten en dit biedt nog steeds houvast bij de uitoefening van het vak. Aan de hand van 
deze   ideologie  wordt   (onofficieel)  vastgesteld  of   iemand  een   ‘echte’   journalist   is  en  wat  
‘echte’ journalistiek is.178 Deze zelfdefinitie op basis van opgelegde waarden geeft journa-
listen een gevoel van legitimiteit en geloofwaardigheid in datgene wat ze doen.  
 
Singer maakt het onderscheid tussen drie dimensies van professionaliteit waar deze ideo-
logie op gebaseerd kan zijn: cognitieve, evaluatieve en normatieve dimensies.179 De cog-
nitieve journalistieke dimensie betreft de kennis en technieken die nodig zijn om het vak 
uit te oefenen, zoals het kunnen schrijven of het verslag kunnen doen van nieuwsgebeur-
tenissen. De evaluatieve (autonome) dimensie zorgt ervoor dat journalisten hun beroep 
in vrijheid moeten kunnen uitoefenen. De normatieve dimensie wordt gedreven door de 
professionele taakopvatting van de journalistiek als waakhond van de democratie.180 De 
journalistiek moet vanuit democratisch oogpunt onafhankelijk zijn en burgers informeren 
om  op  die  manier  te  functioneren  als  de  ‘fourth  estate’. 181 Volgens Singer is de normatie-
ve dimensie de belangrijkste claim met betrekking tot de professionele status van journa-
listen. Om deze normatieve – democratische – taak te kunnen uitvoeren, is de journalis-
tieke professionaliteit gebaseerd op enkele waarden zoals objectiviteit, verantwoorde-
lijkheid, nauwkeurigheid, onpartijdigheid, gebalanceerde berichtgeving en waarheidsvin-
ding.182 Wetenschappers en mediaprofessionals hanteren hiervoor deels overeenkomsti-
ge maar net weer anders geformuleerde journalistieke uitgangspunten. Alhoewel er een 
gedeeld kader is waarin objectiviteit, waarheidsvinding en onafhankelijkheid domineren, 
blijft er continu debat over deze journalistieke waarden en bijbehorende normen.183  
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Aan het einde van de twintigste eeuw constateren de journalisten Kovach en Rosenstiel 
dat de publieke taak van de journalistiek ter discussie staat en dat het vertrouwen van het 
publiek afneemt.184 Nieuwsorganisaties komen steeds meer onder druk komen te staan 
van commercialisering, het gaat op de redacties meer over inkomsten dan over de jour-
nalistiek zelf. Voor Kovach en Rosenstiel is dat de aanleiding om de ongeschreven codes – 
de waarden en normen – die journalisten de afgelopen driehonderd jaar hebben ontwik-
keld, te formaliseren in het boek The Elements of Journalism.185 Het doel was om hiermee 
journalistieke communicatie te kunnen onderscheiden van andere vormen van (commer-
ciële, niet afhankelijke) communicatie en dus van journalistiek. Ze doen dit aan de hand 
van negen elementen, die de belangrijkste journalistieke waarden en principes vormen: 
waarheidsvinding, loyaliteit ten opzichte van het publiek, verificatie, onafhankelijkheid, 
waakhondfunctie, fungeren als publiek forum, geëngageerd en relevant, toegankelijk, 
ethisch en verantwoordelijk handelen. Deze negen elementen worden regelmatig aange-
haald als uitgangspunt voor het normatief waardensysteem van de journalistiek.  
 
Volgens de Amerikaanse socioloog Michael Schudson kunnen er vier verschillende rede-
nen ten grondslag liggen aan het opleggen van normen en een beroepsmatige professio-
nalisering.186 De redenen concentreren zich enerzijds rondom socialisatie en anderzijds 
rondom institutionalisering van de professie. Een beroepsgroep kan zichzelf willen defini-
eren om interne solidariteit te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het uitreiken van jour-
nalistieke prijzen aan andere journalisten om op deze manier duidelijk te maken aan el-
kaar wat er binnen de beroepsgroep onder goede journalistiek wordt verstaan. Een twee-
de sociale reden is om het onderscheid te maken tussen verschillende (beroeps)groepen. 
Door een duidelijke groepsidentiteit te creëren, kunnen leden zich ook distantiëren van 
een andere   groep.   Bijvoorbeeld   door   te   stellen:   ‘Wij   zijn   journalisten,   geen   bloggers of 
tekstschrijvers.’   Aan   de   andere   kant   zijn   er   twee institutionele redenen om normen te 
formaliseren. Wanneer er sprake is van duidelijke regels, dan kunnen nieuwe leden deze 
regels aanleren. Deze dienen als disciplinering, ze vormen de basis van training en scho-
ling. Binnen instituten kunnen normen ook gelden als controlerend mechanisme. Wan-
neer leden zich niet aan de regels houden, dan is er een formele mogelijkheid om hen 
buiten de groep te kunnen plaatsen. De sociale en institutionele redenen om normen te 
formaliseren versterken elkaar.  
 
Het ontstaan van journalistieke opleidingen in het begin van de twintigste eeuw draagt bij 
aan de professionalisering van het vak door journalistieke methodes te onderwijzen. De 
opkomst van opleidingen aan (Amerikaanse) universiteiten speelt zo een beslissende rol 
in de herkenning en verspreiding van normen en vaardigheden die nodig zijn op een 
nieuwsredactie.187 De ontwikkeling van ethische codes en de noodzaak van opleiding en 
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training bevorderde hierdoor een gemeenschappelijke cultuur en het ontstaan van een 
beroepsgroep. Aan de norm van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ideaal 
van de publieke taak, meet de journalistiek nog altijd haar bestaansrecht af.188 Door het 
normatieve waardensysteem te operationaliseren in noodzakelijke vaardigheden en 
praktijken (cognitieve dimensie) – zoals het garen van feiten, de toepassing van hoor en 
wederhoor, het gebruiken van aanhalingstekens bij citaten – wordt uiteindelijk een werk-
baar professioneel kader ontwikkeld.189 Dit leidt tot de organisatorische uitvoering van de 
professie: het redactionele proces. De interpretatie van de opgelegde normen en waar-
den vormt de basis voor de organisatie van een nieuwsredactie. De journalistieke cultuur 
heeft dus richting gegeven aan de manier waarop een redactie werd ingericht en georga-
niseerd. 
 
In ideologisch opzicht kan de uitvoering van deze journalistieke normen problematisch 
zijn. De objectiviteitsclaim wordt door velen als belangrijkste norm gezien, maar dit is 
meteen de meest discutabele omdat journalisten per definitie subjectieve individuen zijn 
en  ‘de  waarheid’  altijd  omstreden  is.190 Wie bepaalt wat objectief is en wat niet? Hetzelfde 
geldt voor concepten als neutraliteit en accuraatheid. Volgens Schudson was de journalist 
Walter Lippman als een van de belangrijkste aanjagers van objectiviteitsideaal zich be-
wust van het feit dat journalisten per definitie subjectief zijn, maar om toch deze norm te 
kunnen handhaven zocht hij de oplossing in een objectieve methode zoals de noodzaak 
van training en opleiding voor het journalistieke vak.191 De relevante vraag die Schudson 
stelt in het kader van de objectiviteitsnorm, is in welke sociale, economische, technolo-
gisch, culturele of politieke omstandigheden deze normen in eerste instantie zijn gefor-
maliseerd: ‘What   circumstances   lead   people   or   institutions   to   become   selfconscious  
about their patterns of behavior and to articulate them in the   form  of  moral  norms?’192 
Veranderende omstandigheden, zoals ook het geval is met de intrede van het internet, 
zorgen ervoor dat de (zelf opgelegde) normen opnieuw tegen het licht gehouden moeten 
worden.  
 
Dat die journalistieke cultuur onder invloed van technologische, economische en culture-
le ontwikkelingen in beweging wordt gebracht, zette Kovach en Rosenstiel er aan het 
einde van de twintigste eeuw al toe aan om boek Warp Speed te schrijven. Dit boek gaat 
over cruciale (technologische) veranderingen in de Amerikaanse journalistiek, aangeduid 
als  het  tijdperk  van  de  ‘mixed  media  culture’.  Ze  noemen  in  dit  boek  de  vijf  belangrijkste  
kenmerken van die nieuwe cultuur: een toename van speculatieve berichtgeving onder 
invloed van een continue nieuwsstroom, een toenemende macht van bronnen, het weg-
vallen  van  de  ‘gatekeepers’-rol, minder ruimte voor de verificatie van feiten en tegelijker-
tijd meer ruimte voor opinie, en tot slot een toenemende aandacht voor grote en aan-
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trekkelijke verhalen over beroemdheden, seks en schandalen in plaats van een variatie 
aan (wereld)nieuws.193 Deze nieuwe mediacultuur zou volgens Kovach en Rosenstiel 
steeds minder geïnteresseerd zijn in waarheidsvinding en objectiviteit, verhalen zouden 
eerder een onderdeel zijn van het publieke debat.194  
De beschrijvingen in Warp Speed zijn een voorbode geweest van de ontwikkelingen waar 
we in het huidige journalistieke klimaat mee te maken hebben. Deze veranderingen – 
grotendeels beïnvloed door individualisering van de maatschappij, het wegvallen van een 
massapubliek en de opkomst van het internet als netwerkmedium – tornen aan de pro-
fessionele cultuur waar de journalistieke ideologie oorspronkelijk op is gebaseerd. Be-
langrijke ideologische pijlers zoals objectiviteit, onpartijdigheid, nieuwsselectie en het uit-
oefenen van een publieke taak worden in een nieuwe (media)cultuur opnieuw tegen het 
licht gehouden. Het hebben van een groot bureaucratisch netwerk en institutionele con-
tacten wordt voor journalisten minder relevant als deze bronnen – burgers, maar ook 
woordvoerders en politici – in een omgeving van online media (netwerkmedia) zelf con-
tact met elkaar kunnen leggen zonder interventie van journalisten. Het contact met het 
publiek zelf, de lezers, kijkers en gebruikers, wordt daardoor voor journalistiek juist 
steeds relevanter.195 Het checken van feiten door journalisten staat op gespannen voet 
met de snelheid van een online medium: burgers kunnen zelf nieuws verspreiden en fei-
ten controleren waardoor nieuwsselectie én -garing minder relevant wordt en de duiding 
en commentaarfunctie urgenter. De opmars van opinie en commentaar zouden het ob-
jectiviteitsideaal volgens die logica aan belang laten inboeten; duiding zal belangrijker 
worden dan het presenteren van feiten.  
 
De cruciale vraag is uiteraard of burgers deze taak ook daadwerkelijk uitvoeren en daar-
mee de journalistieke waakhondfunctie zouden kunnen overnemen. Of dat, zoals Bardoel 
het stelt, de maatschappelijke missie van de journalist onveranderd blijft, maar dat alleen 
de routines van journalisten veranderen.196 De traditionele journalistieke cultuur en dus 
de onderliggende gemeenschappelijke ideologie, wordt door economische, culturele en 
technologische ontwikkelingen ter discussie gesteld. Maar het punt is niet, zoals Deuze 
beargumenteert, dat er iets mis zou zijn met die traditionele professie. De veranderende 
maatschappij maakt een heroverweging van de journalistieke professie echter noodzake-
lijk om uiteindelijk relevant te kunnen blijven.197  
 
Dat de taken van een journalist veranderen, betekent niet dat er geen rol meer voor hem 
is, maar die rol – en de daarbij behorende routines – is aan verandering onderhevig. De 
selectie van nieuws wordt minder belangrijk, maar de duiding van informatie en het ge-
ven van betekenis aan het nieuws wordt bijvoorbeeld des te belangrijker: 
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195 Jane  B.  Singer,  “Journalism  in  a  Network”,  in  Managing Media Work, red. Mark Deuze (Thousand Oaks:  
 Sage, 2011): 103. 
196 Bardoel,  ”Het  einde  van  de  journalistiek?”,  369. 
197 Mark  Deuze,  “What  is  journalism?  Professional  identity  and  ideology  of  journalists  reconsidered”,  in   
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‘(...)  Journalism involves not just making information available but making it understandable, 
meaningful, and, ultimately, individually and collectively useful. Journalism is about providing 
context, analysis, and interpretation – a shift away from strict objectivity toward something 
that  includes  and  invites  reflection  on,  and  engagement  with,  the  information  provided.’198 

 
De journalist als de zender van – objectieve – informatie, staat daarmee ook ter discussie. 
De journalistiek wordt door invloed van netwerken persoonlijker, subjectiever en interac-
tiever. 199 De overdracht van informatie zal zich eerder kenmerken als conversatie dan als 
lezing. De presentatie van nieuws zal eerder procesmatig verlopen dan dat informatie op 
één specifiek moment als afgerond product aan een (massa)publiek wordt gepresen-
teerd.200  
 
Een herdefiniëring van de journalistiek hoeft niet te betekenen dat de journalistiek als 
professie zal verdwijnen, maar wel dat de maatschappelijke en professionele omstandig-
heden vragen om de uitoefening van het vak te heroverwegen. De omgeving waarin jour-
nalisten opereren verschuift van massamedia naar online media, taakopvattingen en 
vaardigheden veranderen daardoor ook.201 De normen en waarden die in een online om-
geving relevant zijn, worden ontwikkeld en ontdekt, maar de uitkomst daarvan is nog 
ongewis. Het vak verliest daarmee niet zijn professionaliteit, maar krijgt er een nieuwe, 
andere professionaliteit voor terug.  
 
De intrede van het online platform als netwerkmedium zorgt ervoor dat formele institu-
ten – evenals institutionele normen – minder belangrijk worden. Hoe belangrijk is de 
selectie van nieuws als bedrijven, en dus ook individuen, zonder inmenging van journalis-
tieke organisaties zelf een verhaal wereldkundig kunnen maken? De redactie zal even-
eens als instituut aan belang inboeten omdat het verspreiden van nieuws en informatie 
niet meer gebonden hoeft te zijn aan een fysieke organisatiestructuur. Journalisten zullen 
zich vooral beroepen op de sociale normen door vast te willen stellen wat zij goede jour-
nalistiek vinden en op welk vlak zij zich onderscheiden van niet-journalisten. De professi-
onele cultuur van journalisten zal daardoor alleen maar belangrijker en vermoedelijk be-
ter worden omdat er minder aandacht uitgaat naar institutionele overwegingen – de 
formele en controlerende organisatorische normen en waarden – maar meer naar de 
journalistieke uitgangspunten.202 Waar Witschge en Nygren dit proces omschrijven als de-
professionalisering, omdat zij vermoeden dat de professie van de journalistiek (door toe-
nemende commercialisering) uiteindelijk zwakker zal worden, spreek ik liever over een 
her-professionalisering omdat de uitkomst van deze discussie nog niet is bepaald.203  
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199 Witschge  &  Nygren,  “Journalism:  a  profession  under  pressure?”,  43-48. 
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Het veranderen van een professionele cultuur is een complex en langdurig proces binnen 
organisaties, zo niet het lastigste aspect, juist omdat de essentie van een organisatiecul-
tuur gevangen zit in onderlinge en onbewuste aannames die worden gedeeld door leden 
van de organisatie.204 Bij de implementatie van convergentie moeten nieuwsorganisaties 
– en met name het hoofdredactioneel management – een nieuw gemeenschappelijk doel 
en identiteit creëren op hun redacties. Deze identiteit en doelstellingen zouden voort 
moeten komen uit de visie van het journalistieke management – al dan niet met inbreng 
van journalisten zelf – om zo richting te kunnen geven aan de beoogde journalistieke 
cultuur. Bij het formuleren  van  zo’n  visie  is  het  dan  ook  noodzakelijk  om  onbewuste  aan-
names of opvattingen te benoemen en opnieuw te funderen, of – indien noodzakelijk – 
deze juist opnieuw ter discussie te stellen.  
 
Wil (fysieke) convergentie slagen, dan veronderstelt een geïntegreerde redactie een 
nieuw gemeenschappelijk waardensysteem – beroepsmatige professionalisering – dat de 
basis vormt van een sterke organisatiecultuur. 205 Die wederzijdse relatie tussen de orga-
nisatie (routines) en de cultuur (ideologie) is van belang. De implementatie van een con-
vergente strategie met een daarop aangepaste redactionele organisatiestructuur bete-
kent niet automatisch een verandering van de journalistieke cultuur. Een verandering in 
de organisatie – het redactionele proces, inclusief veranderende routines en functies – 
draagt bij aan het in beweging krijgen van de redactionele cultuur. Het is echter niet vol-
doende.  De  uitspraak   ‘culture  eats   strategy   for   breakfast’ wordt niet voor niets frequent 
geciteerd met betrekking tot het in gang zetten van cultuurverandering binnen organisa-
ties.206 Een strategie heeft geen kans van slagen als de (organisatorische of beroepsmati-
ge) cultuur deze verandering niet toelaat.  
 
Convergentie vereist daarom een gemeenschappelijke crossmediale cultuur die journalis-
ten in staat stelt om voor – of in ieder geval met – meerdere mediaplatformen te werken 
en daarbij te handelen vanuit overeenkomstige ideologische principes. Wanneer cros-
smediale of convergente strategieën worden geïmplementeerd op redacties vanuit de 
overtuiging dat oude en nieuwe media met elkaar kunnen samenwerken zonder te moe-
ten tornen aan de traditionele journalistieke routines en bijbehorende ideologieën, dan 
wordt het principe van de relatie tussen het medium en bijbehorende professionaliteit 
genegeerd. De verandering van de journalistieke (beroepsmatige) cultuur moet in ieder 
geval worden erkend, zo stelt ook Singer: 
 

‘Journalists  see  themselves  as  people  who  draw  on  particular skills to perform particular tasks 
in fulfilling particular social roles – and all those things are changing rapidly and dramatically, 
forcing practitioners to change their perceptions of who they are and what they do. Together, 
such changes contribute  to  a  massive  shift  in  the  occupational  culture  of  journalism.’207 
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Wat dit proces ingewikkeld maakt, is dat journalistiek in een online omgeving een andere, 
maar nog niet uitgekristalliseerde professionaliteit met zich meebrengt. Er worden ande-
re taken en vaardigheden gevraagd, maar deze zijn nog volop in ontwikkeling. Dit bete-
kent dat convergentie niet alleen verschillende identiteiten laat samenkomen, maar dat 
een van die identiteiten nog niet als een heldere journalistieke cultuur is gedefinieerd. In 
dit onderzoek zal worden onderzocht in hoeverre er op de nieuwsredacties sprake is van 
overeenkomstige convergente cultuur. Heeft de strategie van convergentie het proces 
van her-professionalisering in gang kunnen zetten?  
 
2.4 Het dilemma van innovatie: een crossmediale spagaat  
 
Nieuwsorganisaties zijn op zoek naar de manier waarop ze de journalistieke praktijk moe-
ten aanpassen aan technologische, economische en culturele ontwikkelingen. Ze omar-
men mediaconvergentie en reorganiseren hun redacties. De relevante vraag is in hoever-
re convergentie leidt tot journalistieke verandering en dus tot innovatie. Verschillende 
wetenschappers concluderen op basis van eerdere case studies dat de weerstand op re-
dacties groot is en dat de routines van journalisten grotendeels gelijk blijven. De doelstel-
lingen zouden zich te veel concentreren op technologische (deterministische) argumen-
ten en economische (korte termijn) argumenten. De innovatietheorie van Clayton Chris-
tensen toont aan waarom traditionele en gevestigde bedrijven moeite hebben om te 
komen tot innovatieve producten en diensten. Deze theorie maakt onderscheid tussen 
het aansturen van incrementele technologieën enerzijds en ontwrichtende technologieën 
anderzijds en kan worden toegepast op de ontwikkelingen in het medialandschap.  
 
2.4.1 De innovatietheorie van Christensen: falend leiderschap 
De technologische veranderingen in het medialandschap zijn kenmerkend voor de over-
gang van een incrementele naar een ontwrichtende technologie, zoals Clayton Christen-
sen van de Harvard Business School dit omschrijft in zijn boek The Innovators’ Dilemma.208 
Massamedia (incrementeel) krijgen concurrentie van online media (ontwrichtend) waar-
door de traditionele journalistieke werkwijze en daaruit voortvloeiende producten ter 
discussie komen te staan. De geïndustrialiseerde en anonieme aanpak van massamedia 
zoals de krant of een nieuwsuitzending op radio of televisie, sluit niet langer aan bij de 
manier van nieuwsconsumptie in een online omgeving die is gebaseerd op netwerken en 
persoonlijke relaties.  
 
Aan de hand van dit onderscheid tussen incrementele en ontwrichtende technologieën 
laat Christensen zien dat bedrijven die lange tijd succesvol en lucratief waren, zoals ook 
de traditionele (massa)mediabedrijven, er vaak niet in slagen om ook leidend te blijven 
wanneer de technologie ontwrichtend werkt. Bedrijven slagen er vooral in om het pro-
duct waarmee ze groot zijn geworden te verbeteren, maar ze zijn vaak niet succesvol in 
het creëren van innovatieve producten of diensten in dezelfde sector. In het medialand-
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schap zien we dat de traditionele nieuwsorganisaties niet allemaal vanzelfsprekend suc-
cesvol zijn in een online omgeving. De best bekeken nieuwssite van Nederland is Nu.nl. 
De Correspondent slaagt erin om een innovatief lezersverdienmodel te lanceren en heeft 
daarmee een reclamevrij journalistiek platform gecreëerd. In Amerika zijn nieuwkomers 
als The Huffington Post en Buzzfeed de meest succesvolle nieuwssites en niet The New 
York Times of CNN. Deze nieuwe journalistieke spelers  noemt  Christensen  de  ‘disruptors’,  
ze verstoren in feite het traditionele speelveld en zorgen voor concurrentie.  
 
Christensen verklaart dit innovatiedilemma aan de hand van falend leiderschap, het ma-
nagement zou onvoldoende in staat zijn om de structuur en cultuur van een bedrijf aan te 
passen aan de veranderende omstandigheden. De organisatie en werkwijze zijn gericht 
op het product waarmee ze groot zijn geworden, alle mensen en middelen zijn daarop 
ingesteld. Dit stelt bedrijven en organisaties daardoor slecht in staat om flexibel te reage-
ren op een veranderende markt:  
 

‘Because  an  organization’s  structure  and  how  its  groups  work  together  may  have  been  estab-
lished to facilitate the design of its dominant product, the direction of causality may ultimately 
reverse itself: the  organization’s  structure  and  the  way   its  groups   learn  to  work  together  can  
then  affect  the  way  it  can  and  cannot  design  new  products.’209  

  
Hier is een essentiële rol weggelegd voor de visionaire kwaliteiten van leidinggevenden 
van een bedrijf: tijdig opmerken dat de veranderingen in de markt vragen om andere 
producten en daar de bedrijfsvoering op aan kunnen passen. Nieuwe spelers hebben het 
voordeel dat ze niet eerst oude praktijken en routines hoeven te veranderen, maar direct 
kunnen inspelen op nieuwe producten en behoeften.  
 
Volgens Christensen gaat een periode van incrementele technologie, het verbeteren van 
een bestaand product, gepaard met een paar belangrijke principes: luisteren naar de 
wens van je klanten, gericht en fors investeren in die technologieën waar het publiek 
bewezen behoefte aan heeft en de belangrijkste doelstelling is het behalen van hoge 
winstcijfers in grote omzetmarkten.210 Met het hanteren van deze principes zijn veel be-
drijven groot en toonaangevend geworden binnen hun industrie. Diezelfde principes 
zorgen er bij een ontwrichtende markt echter voor dat deze bedrijven hun leidende posi-
tie langzaam gaan verliezen, omdat ze alleen functioneel zijn ten tijde van incrementele 
technologie.211  
 
In een periode van ontwrichting moet een bedrijf op een andere manier gemanaged wor-
den. Het bestaande product moet niet verbeterd worden, er is sprake van een ander soort 
markt en publiek  en  dus  van  een  nieuw  product.  In  zo’n  periode  is  het  juist  van  belang  om  
niet te luisteren naar je klanten, om producten te ontwikkelen voor een kleinere markt en 
om daarom eerst tevreden te zijn met lagere winstmarges. Het type management dat 
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jarenlang succesvol was, kan in tijden van ontwrichtende technologieën daarom verkeerd 
management worden. Dit is wat Clayton Christensen het dilemma van innovatie noemt: 
‘doing  the  right  thing,  is  the  wrong  thing’.212  
 
Nieuwsorganisaties maken volgens deze theorie de fout door in een periode van ont-
wrichting te blijven verlangen naar hoge oplage- en kijkcijfers en evenzo hoge inkomsten 
van adverteerders. Peters en Broersma beschrijven in het boek Rethinking Journalism 
dezelfde hang naar het verleden die aan de orde is bij traditionele mediabedrijven:  
 

‘Declining  audiences  are  considered  in  terms  of  ‘how do we get them back’; declining profits in 
terms of ‘how do we increase revenues’; declining influence in terms of ‘how do we make our-
selves matter’? At first glance this seems reasonable. But what such thinking doesn’t recognize 
(or perhaps, more accurately, doesn’t want to recognize) is that the symptoms are part of a 
significant structural change, which can’t  be  undone.’213 

 
De structurele verandering waar Peters en Broersma het over hebben, komt overeen met 
de overgang van duurzame naar ontwrichtende technologieën: de verschuiving van mas-
samedia naar online media. Het is van belang dat die structurele verandering van 
nieuwsconsumptie én dus van de journalistiek door nieuwsorganisaties en hun leiders 
wordt erkend. Het is van belang dat mediaorganisaties accepteren dat dit betekent dat ze 
in eerste instantie tevreden moeten zijn met minder hoge winsten en/of een kleiner pu-
bliek, maar bovenal moeten journalistieke leiders inzien dat de journalistieke professie als 
zodanig   verandert.  De  oorzaak  van  het   ‘falen’   van  deze  organisaties  komt  voort  uit  het  
feit dat mediaorganisaties onvoldoende in weten te spelen op de veranderingen in het 
mediagebruik. De nieuwsconsumptie verandert, maar de nieuwsproductie en de daaruit 
voortkomende producten worden daar onvoldoende op aangepast. 
 
Het  uitgelekte  innovatierapport  ‘Innovation’  van  The New York Times in 2014 is een ultiem 
voorbeeld van het ontkennen van de eigenlijke veranderingen in de journalistiek.214 Met 
dit interne rapport wil de Amerikaanse krant een poging doen om te verklaren waarom de 
lezers weglopen en uitwijken naar andere (online) media. Waarom lukt het de krant niet 
om de veelgeprezen en winstgevende traditionele journalistiek te vertalen naar online 
succes?   In  bijna  100  pagina’s  analyseert  het   rapport  wat  er  gebeurt  bij   concurrenten  en  
waarom de gewenste innovatie binnen het traditionele krantenbedrijf uitblijft. De aller-
eerste zin van het rapport luidt echter als volgt:  ‘The  New  York  Times  is  winning  at  jour-
nalism.’215 De krant erkent dus dat ze faalt, maar zoekt de oorzaak daarvoor niet in de 
manier waarop ze journalistiek bedrijft.  
 
Volgens Christensen, die zijn innovatietheorie ook heeft toegepast op de nieuwsindus-
trie, moet de definitie van journalistiek in de context van online media eerst opnieuw 
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worden  gedefinieerd,  net  zoals  de  opvatting  van  wat  ‘nieuws’  is  en  welke  rol  een  nieuws-
organisatie speelt in de maatschappij: 

 
‘Managers  need  to  think  differently  about  what  “news”  is.  If  they  are  to  find  ways  to  generate  
new revenue. New opportunities can become apparent when managers change their perspec-
tive  about  a  news  organization’s  role  and  its  standing  in  the  community.’216 
 

Redacties zouden moeten beginnen met het opnieuw formuleren van hun kerntaak. Wel-
ke toegevoegde waarde kunnen nieuwsorganisaties leveren en welk product willen ze 
maken? Christensen omschrijft dit als de zoektocht naar een  nieuwe  ‘job’:  welke  taak  kun 
je als nieuwsredactie vervullen in de maatschappij? Het jobs-to-be-done-principe kan bij-
voorbeeld worden ingevuld door de volgende vraag: als mensen tien minuten de tijd heb-
ben om onderweg van werk naar huis nieuws en informatie tot zich te nemen, hoe zorg je 
er dan voor dat ze dit bij jou gaan doen? Wat maakt jouw journalistieke bijdragen die 
online worden gepresenteerd uniek of onderscheidend ten opzichte van andere nieuws-
kanalen?  
Organisaties worden in management- en   organisatieliteratuur   beschouwd   als   ‘dynami-
sche systemen die zich voortdurend moeten heroriënteren op ontwikkelingen in de sa-
menleving. Bij verminderd functioneren zal de organisatie zich moeten aanpassen, zodat 
zij   haar   doelen   kan   blijven   realiseren.’217 Op het moment dat online technologieën de 
waarde van nieuws en de relatie tussen journalisten en het publiek doet veranderen, wat 
betekent dit voor de functie van nieuwsorganisaties? De vraag is of journalistieke leiders 
voldoende rekening houden met de ontwrichting die plaatsvindt en in het verlengde 
daarvan met opnieuw formuleren  van  een  veranderende  ‘job-to-be-done’.   
 
2.4.2 Een nieuwe functie: welke job-to-be-done? 
Door de opkomst van online media wordt in het verlengde van een nieuwe job ook de 
vraag wat de taak is van een journalist relevant. Als algemeen nieuws – het wie, wat, waar 
en waarom – in een digitaal medialandschap gemeengoed ofwel een commodity is ge-
worden en haar waarde heeft verloren, wat is dan de (toegevoegde) waarde van een jour-
nalist? Welke rol kunnen journalisten vervullen die niet door andere professionals of tech-
nologieën kunnen worden uitgevoerd? Hoe moeten journalisten inspelen op de verande-
rende relatie met het publiek? Door antwoorden te formuleren op die vragen kan een 
oplossing worden gevonden voor de ontwrichting die gaande is. 
 
Binnen de bepaling van die nieuwe job-to-be-done is de functie van de online journalist en 
het online platform van belang: welk product of welke dienst gaan nieuwsorganisaties 
online aanbieden? Veel nieuwsorganisaties hebben – vanuit de vanzelfsprekendheid om 
online aanwezig te zijn – een website, maar is het duidelijk in welke behoefte dit platform 
voorziet? Volgens de innovatietheorie van Christensen moeten hoofdredacteuren in eer-
ste instantie vaststellen welke nieuwe taak of functie de website of een applicatie heeft 
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en daarna kunnen ze definiëren welke middelen, prioriteiten en processen nodig zijn om 
het product of de dienst te laten slagen.218 Vervolgens moet besloten worden welk dis-
tributie- en verdienmodel daar het beste bij past.  
 
In de vorige paragraaf werd uiteengezet dat het volgens de innovatietheorie van Chris-
tensen geen zin heeft om in het geval van ontwrichtende markten (uitsluitend) te luiste-
ren naar je publiek omdat het gaat over nieuw te ontwikkelen diensten en functies. 
Marktonderzoek heeft vooral zin wanneer je de tevredenheid over bestaande producten 
wilt testen en verbeteren, zoals het geval is bij duurzame technologie. De functie van de 
traditionele journalistieke producten is tot stand gekomen op basis van een beperkte 
toegang tot informatie en volgt de logica van een industriële massaproductie: een ge-
standaardiseerd nieuwsproduct voor een groot publiek. Radio-, televisie- en krantenjour-
nalisten kennen de eigenschappen, wetten en mogelijkheden van deze industriële plat-
formen. Nieuwsorganisaties moeten kunnen inspelen op toekomstige behoeftes in een 
periode van de-industrialisatie. De online markt is (relatief) nieuw; nieuwsconsumptie van 
het publiek moet daar nog worden ontdekt en is bovendien door de snelheid van techno-
logische ontwikkelingen ook continu aan verandering onderhevig.  
 
Een crossmediale redactie erkent de eigenschappen van de verschillende mediaplatfor-
men.219 Dit veronderstelt dat die eigenschappen voor iedereen duidelijk zijn. Vanuit de 
crossmediale benadering is het daarom van belang om na te gaan hoe de online behoef-
ten zich verhouden ten opzichte van massamedia. Crossmediale journalistiek gaat uit van 
de complementariteit van de mediaplatformen: op welke manier vullen ze elkaar aan? Op 
een geïntegreerde redactie komen de eigenschappen en kwaliteiten van traditionele en 
nieuwe media bij elkaar en van journalisten wordt verwacht dat zij een (logische) keuze 
maken met betrekking tot de berichtgeving op de beschikbare platformen. Dit vereist 
samenwerking tussen journalisten en overleg over de keuzes die zij maken: welk verhaal 
vertel je waar en in welke vorm?  
 
De crossmediale benadering is daarbij mediumonafhankelijk: het verhaal staat centraal, 
daarna wordt er gekeken hoe dit het beste tot uiting komt op (w)elk platform. De cross-
mediale redactie handelt daarmee niet zozeer op basis van een behoefte of met het oog 
op een apart product, maar redeneert in eerste instantie vanuit de inhoud. Dit veronder-
stelt dat de lezers, luisteraars of gebruikers het verhaal crossmediaal willen volgen en dat 
ze van het ene naar het andere platform schakelen. De crossmediale aanpak functioneert 
op basis van een productionele logica – platformonafhankelijk – maar het is vraag of het 
voldoende rekening kan houden met het platform als apart product en dus met een speci-
fieke   ‘job’.  Als  een   consument  niet   schakelt   van   tv  of   de   krant  naar  online,  maar  alleen  
online het nieuws consumeert, wordt hij dan ook voldoende bediend? Een crossmediale 

                                                 
218 Christensen,  Skok  &  Allworth,  “Breaking  News.  Mastering  the  art  of  disruptive  innovation  in  journalism”,  
 10. 
219 Picard, “Media  Mergers  &  Synergies  not  quite  what  many  expect”,  87; Kolodzy, Convergence Journalism.  
 Writing and Reporting across the News Media, 83. 



En wat doen we online? 

74 
 

redactie moet informatie kunnen delen, maar tegelijkertijd ook kwalitatieve, platform-
afhankelijke producten kunnen maken.  
Volgens de theorie van Christensen kunnen pas na het bepalen van een job-to-be-done de 
benodigde organisatiestructuur en journalistieke vaardigheden worden vastgesteld. Voor 
traditionele nieuwsorganisaties vormt dit een ingewikkeld vraagstuk omdat ze al functio-
neren volgens een bestaande organisatiestructuur en met een bestaande groep journalis-
ten. Dit maakt dat zij minder flexibel zijn met betrekking tot het maken en produceren 
van een nieuwe taak of product. Zo denkt ook Lund: ‘Development of succesfull media 
companies usually happens in spite of their organization, and not by virtue  of   it.’220 Hier 
rijst de vraag of een convergente organisatiestructuur voldoende in kan spelen op ver-
schillende taken die ingevuld moeten worden: het produceren van nieuws voor de traditi-
onele massa én voor online platformen. Want een nieuwsorganisatie zal niet alleen tijdig 
nieuwe behoeften willen ontdekken, ze moet ook haar oude (massa)producten – een 
krant of nieuwsuitzendingen op radio en televisie – blijven maken. Al nemen kijk-, luister-
, en oplagecijfers voor sommige nieuwsorganisaties langzaam af, nieuwsconsumenten 
kiezen naast het digitale aanbod ook nog voor traditionele producten of diensten. Deze 
voorzien nog steeds in een behoefte van een groot deel van het publiek. In het geval van 
de krantenorganisaties wordt met papier ook vaak nog het meeste geld verdiend. De 
bestaande taak of product blijft daarom overeind, maar moet wel gecombineerd kunnen 
worden met nieuwe online producten en diensten. 
 
Het combineren van de productie voor de verschillende platformen is een complex vraag-
stuk voor leidinggevenden binnen nieuwsorganisaties. Het is de vraag hoe ze enerzijds 
succesvol kunnen blijven met de producten waar ze nu geld mee verdienen en waarvan 
het inkomstenmodel nog deels overeind staat, en anderzijds hoe ze in een online omge-
ving evenzo succesvol kunnen gaan worden. Volgens Christensen bevinden mediaorgani-
saties   zich   in  een   lastige   spagaat:   ‘A   false  choice  between   today’s   revenues  and   tomor-
row’s   digital   promise.’221 Moet je blijven investeren in de traditionele kanalen die voor-
alsnog winstgevend zijn, terwijl er online nog amper geld te verdienen valt? De ontwrich-
ting van het medialandschap geeft (helaas) geen uitsluitsel over de houdbaarheid van de 
traditionele media of over toekomstige online successen.  
 
Voor een crossmediale nieuwsorganisatie roept dit de prioriteitsvraag op: waar gaan we 
onze journalisten op inzetten? Een online toekomst lonkt, maar de papieren krant of de 
nieuwsuitzendingen op radio en televisie mogen niet aan kwaliteit inboeten. Die spagaat 
is wat de huidige situatie complex  maakt:   ‘They  need  to  run  two  businesses   in   tandem,  
with  one  set  of  processes  geared  toward  the  present  and  another  geared  to  the  future.’222 
Redacties willen zich verdiepen in nieuwe digitale mogelijkheden en tegelijkertijd moeten 
traditionele producten en diensten geleverd worden.  
 

                                                 
220 Lund,  “Diffusion  of  Innovation  in  News  Organizations:  Action  Research  of  Middle  Managers  in  Danish  Mass   
 Media”,  208. 
221 Christensen,  Skok  &  Allworth,  “Breaking  News.  Mastering  the  art  of  disruptive  innovation  in  journalism”, 6. 
222 Ibidem. 



2. De zoektocht naar een nieuwe journalistieke praktijk 
 

75 
 

Pavlik is van mening dat mediabedrijven zich in deze spagaat te veel blijven richten op 
het verleden: oude media. Hij beklaagt zich in het boek Media in the digital age over de 
geringe aandacht voor – en investeringen in – nieuwe technologieën van mediabedrijven 
in het algemeen. Volgens Pavlik is de houding ten opzichte van innovatie erg behoudend: 
‘Like   cautious  penguins,  media   executives  most   commonly  prefer   to   let   others   test   the  
water first, rather than risk diving in and   becoming   a   quick  meal   for   a   killer   whale.’223 
Journalistieke bedrijven en hun managers zouden weinig lef tonen en laten het liever aan 
andere bedrijven over om een succesvolle nieuwe formule te ontwikkelen dan dat ze zelf 
grote verliezen riskeren. Dit is in lijn met het dilemma van innovatie volgens Christensen: 
ten tijde van ontwrichtende technologieën moet het management meer risico durven 
nemen, maar gevestigde nieuwsorganisaties blijven vooral gericht op oude media en het 
bereiken van de massa en adverteerders.  
 
Christensen geeft meerdere mogelijkheden om te komen tot een innovatieve nieuwsre-
dactie, om zo de processen binnen een organisatie in te laten spelen op de spagaat tussen 
het produceren voor oude en nieuwe media.224 Hij noemt de optie om binnen de be-
staande organisatie ruimte te creëren om nieuwe productionele processen uit te probe-
ren. Bijvoorbeeld door het instellen van nieuwe (interdisciplinaire) teams die naast de 
traditionele redactiegroepen online mogelijkheden gaan ontdekken. Een ander organisa-
tiemodel is die van de ‘spin-out’. Deze spin-out (of start-up) is in staat om onafhankelijke 
beslissingen te maken – nieuwe producten moeten bestaande producten van het oor-
spronkelijke bedrijf kunnen kannibaliseren – en moet tegelijkertijd volledige support 
krijgen van de moederorganisatie. Deze strategie geeft de webredactie bijvoorbeeld alle 
ruimte om online journalistiek te kunnen uitvoeren en ontwikkelen. Op een convergente 
redactie zou in de praktijk te weinig aandacht uit kunnen gaan naar het online platform 
omdat journalisten vooral bezig zijn met het maken van verhalen voor de krant of omdat 
internetredacteuren in het samenwerkingsproces gehinderd worden door verslaggevers 
die vooral zijn begaan met het aanleveren van verhalen voor de krant. Dit was voor De 
Persgroep het argument om krant en online van elkaar los te koppelen en een de-
convergente strategie in te voeren.225 Als online journalisten op een eigen redactie wer-
ken, dan hebben ze alle vrijheid en middelen om een goede site te maken. Als het een 
organisatie niet lukt om intern ruimte te creëren voor innovatieve processen en produc-
ten en het model van de spin-out niet succesvol blijkt, dan kan een nieuwsorganisatie 
altijd nog overgaan op het aankopen van externe ondernemingen om deze vervolgens in 
de eigen organisatie op te nemen. Op deze manier wordt innovatie gecreëerd door acqui-
sities.226  
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De uitdaging is om als mediabedrijf zowel het traditionele verdienmodel te exploiteren 
als tegelijkertijd nieuwe modellen en producten te exploreren. Christensen meent dat de 
spin-out hiervoor de beste oplossing is.227 Innovatiewetenschappers O’Reilly  en  Tushman  
denken dat de beste aanpak is om binnen de bestaande organisatie ruimte voor innovatie 
te creëren. Dit wordt ook wel organizational ambidexterity genoemd,   wat   in   feite   ‘het  
beste  van  beide’  betekent. 228 Op basis van eerder onderzoek naar bedrijven die te maken 
krijgen met veranderende en onzekere markten blijkt dat dit organisatieontwerp tot de 
beste resultaten leidt met betrekking tot innovatie, financiële resultaten en overlevings-
kansen:  ‘In  uncertain  environments, organizational ambidexterity appears to be postively 
associated with increased form innovation, better financial perfomance, and higher survi-
val rates.’229 
 
De optie van Christensen om oude en nieuwe businessmodellen helemaal los te koppelen 
– het spin-out model – is in de ogen van deze twee wetenschappers alleen nuttig als het 
nieuwe product geen voordelen kan hebben bij bepaalde kennis, vaardigheden of midde-
len van het al bestaande product. 230 Is dat voordeel wel aanwezig, dan is een organisatie-
structuur waarin beide modellen organisatorisch gezien naast elkaar bestaan de beste 
oplossing, het ambidextrous design:   ‘The new opportunity is both strategically important 
and  can  benefit   from  the  firm’s  existing  assets  and  operational  capabilities.’231 De online 
redactie of het online product kan in deze opzet vooral profiteren van de kennis en vaar-
digheden  van  de  meer  ervaren  collega’s  van  de  krant,  maar  tegelijkertijd  kunnen  ze  eigen  
keuzes maken. Mediamanagementwetenschapper Küng   benadrukt   net   als   O’Reilly en 
Tushman enerzijds het belang van ruimte en onafhankelijkheid om tot innovatie te ko-
men en anderzijds de mogelijkheid om in contact te blijven met de rest van de (traditio-
nele) organisatie en daarmee te profiteren van de bestaande kennis:  
 

‘Creative  people  need  the  space  to  be  creative  (...)  autonomy  needs  to  be  carefully  calibrated,  
and small groups operating autonomously still need to be well linked to the rest of the organi-
zation to ensure knowledge and learning can be transferred and creative potential can be fully 
exploited.’232 

 
O’Reilly  en Tushman merken daarbij op dat een ambidextrous design wel erg goed gema-
naged moet worden, wil het kans van slagen hebben.233 Er moet sprake zijn van een stra-
tegie die zowel het belang van exploratie (het online pionieren) als exploitatie (het blijven 
benutten van de winstgevendheid van massamedia) rechtvaardigt. De organisatie moet 
uitgaan van gemeenschappelijke waarden en een overeenkomstige identiteit. Vanuit het 
voltallige managementteam moet er consensus bestaan over deze aanpak. De twee ver-
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schillende organisatieculturen moeten alleen doelgericht met elkaar integreren, dus op 
punten waarop dit van belang wordt geacht.234 Leiderschap is daarom nog belangrijker 
dan de organisatiestructuur zelf: 
 

‘To accomplish this difficult feat is primarily a leadership task rather than one of structure and 
design. It requires a leadership team with the skills necessary to provide a compelling vision 
and strategic intent, a clear consensus and commitment within the team, the skills to manage 
differentiated sub-units with aligned sub-unit organizational architectures (explore and exploit) 
with clearly defined interfaces to leverage existing assets, and the ability to resolve the inevita-
ble conflicts that this design entails.’235 

Terwijl het ambidextrous design onderscheid maakt tussen exploitatie (het huidige pro-
duct zolang mogelijk winstgevend houden) en exploratie (nieuwe producten ontwikkelen) 
is convergentie gebaseerd op een uniforme strategie voor alle platformen. Waar exploita-
tie gaat over efficiëntie, verhoogde productiviteit, controle en zekerheid, is exploratie 
gebaseerd op meer innovatieve kenmerken die gepaard gaan met tegenovergestelde 
waarden zoals zoeken, ontdekken, autonomie en variatie.236 Uit eerder onderzoek naar 
convergentie lijken vooral de doelstellingen en waarden van toepassing die aan de orde 
zijn bij exploitatie, zoals efficiëntie en zekerheid (terugwinnen van publiek, hoge inkom-
sten). Explorerende waarden krijgen daarentegen veel minder ruimte op een crossmedia-
le redactie. Van Es e.a. noemen dit ook wel incrementele innovatie versus radicale inno-
vatie:  ‘het  dilemma  tussen  het  voortzetten  van  succesvolle  producten  en  diensten  versus  
de  focus  op  geheel  nieuwe  producten  en  diensten’.237 Voor radicale innovatie zijn ruimte 
om te ontdekken en onafhankelijkheid noodzakelijke aspecten. 
 
Het is de vraag of een convergente redactie voldoende ruimte creëert om te experimen-
teren met nieuwe producten. Dat de case studies van geïntegreerde redacties wereldwijd 
aantonen dat daadwerkelijke verandering in veel gevallen nog uitblijft, lijkt de noodzaak 
van een gecombineerd model – exploration en exploitation – te bevestigen. De redactie 
van de Amerikaanse krant USA Today laat  volgens  O’Reilly  en Tushman zien dat het am-
bidextrous design in een journalistieke omgeving kan werken. Deze redactie handelt van-
uit de gemeenschappelijke waarden waarheidsvinding, accuraatheid, vertrouwen en 
snelheid, maar erkent tegelijkertijd dat de culturen van de verschillende platformen van 
elkaar verschillen. 238 
 
2.4.3 Een alternatief model: gescheiden nieuwsredacties 
Ondanks veel convergente nieuwsredacties wereldwijd, zijn er ook voldoende redacties 
die nooit het model van integratie hebben doorgevoerd. Deuze constateert in 2007 dat de 
meeste online redacties niet geïntegreerd zijn met de traditionele kranten-, radio- of 
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televisieredacties.239 Niet omdat online journalistiek binnen die nieuwsorganisaties niet 
belangrijk genoeg gevonden wordt, maar omdat niet alle mediabedrijven overtuigd zijn 
van de kracht of noodzaak van samenwerking tussen traditionele platformen en nieuwe 
media. Küng benadrukt in 2008 dat onderzoek uit de Verenigde Staten aantoont dat 
krantenorganisaties die hun online redactie niet geïntegreerd hebben met de papieren 
krant, twee keer zo innovatief zouden zijn als de geïntegreerde redacties.240  
 
In het boek van Fioretti en Russ-Mohl Merging Media, Converging Newsrooms uit 2009 
worden case studies van Europese nieuwsredacties besproken die geen convergent mo-
del hebben geïmplementeerd of redacties die op het geïntegreerde model zijn terugge-
komen.  Zo  beschrijft  Kraus   ‘the  success story of separate Newsrooms’  dat  gaat  over  de  
Oostenrijkse krant Der Standard en het online platform Derstandard.at. 241 De onlinere-
dactie en de krantenredactie zitten in aparte gebouwen en er is geen sprake van conver-
gentie. De online editie is volgens Kraus op dat moment een van de weinige sites in Euro-
pa die winst maakt. De webjournalisten van deze Oostenrijkse krant verklaren dit succes 
door  het   feit  dat  ze   juist  niet  samenwerken  met  hun  collega’s  van  de  krant.  De  redactie  
werkt  met  zo’n  vijftig  tot  zestig journalisten aan de site en ze nemen soms artikelen over 
uit de krant, maar dan pas nadat ze in de krant zijn verschenen. Kraus merkt daarbij op 
dat (op het moment van haar schrijven) een nieuwe hoofdredacteur is aangetreden die 
ondanks het (financiële) succes toch nadenkt over samenwerking tussen krant en online. 
Dat de redacties van elkaar nauwelijks weten wat ze doen, wordt door de hoofdredacteur 
gezien als problematisch. In 2012 is de online redactie, zo schrijven de wetenschappers 
Kaltenbrunner en Meier in 2013, daarom alsnog geïntegreerd met de krant.242  
 
Ook de Oostenrijkse kranten Kurier, Krone en Presse hebben een volledig gescheiden 
redactiemodel voor print en online, maar ze streven wel een geringe mate van samen-
werking en communicatie tussen beide platformen na. Kraus merkt op dat het geschei-
den  model  niet  per  definitie  het  beste   is:   ‘We  kunnen  ervan   leren,  maar  die  schoen  past  
niet  iedereen.’243 Voor iedere redactie spelen volgens haar weer andere vragen en oplos-
singen. De Oostenrijkse krant Osterreich streefde het crossmediale model na, maar kwam 
daar op terug omdat het in de praktijk niet bleek te werken. Ook hier kwam weer een 
aparte redactie voor online en tevens werd afgezien van het gemeenschappelijke redac-
tiesysteem. Een algemeen manager van Osterreich geeft aan dat goede krantenjournalis-
ten niet voor online zouden moeten schrijven omdat dit beter aan studenten overgelaten 
zou kunnen worden.244 Deze benadering veronderstelt dat internetjournalistiek inferieur 
zou zijn aan print. 
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Voigt beschrijft  in  hetzelfde  boek  het  ‘two-pillar model’  van  de  gratis  krant  20 Minuten in 
Zwitserland.245 Dit model gaat net als de Oostenrijkse kranten uit van twee gescheiden 
redacties: een aparte krantenredactie en een aparte online redactie. Deze aanpak moet 
bewerkstelligen dat de online journalisten zich emanciperen en professionaliseren, los 
van de krant. Volgens de betrokkenen blijkt die strategie succesvol. Als een printredac-
teur de redactie zou leiden, dan zou de aandacht altijd eerst uitgaan naar print. In ieder 
geval zolang er geld verdiend wordt met print, zo is de gedachte bij 20 Minuten. In het 
twee-pilarenmodel worden de redacties gelijkwaardig behandeld en is er geen sprake van 
hiërarchie.246  
 
Naast Zwitserse en Oostenrijkse kranten hanteert ook de Franse krant Le Monde een 
gescheiden model voor krant en online. De Belgische uitgeverij De Persgroep heeft de 
papieren en online redacties van krantentitels De Morgen en Het Laatste Nieuws ook be-
wust niet geïntegreerd omdat zij vooral de verschillen tussen deze platformen wil bena-
drukken.247 De Persgroep haalt die strategie in 2011 ook naar Nederland, waar de titels 
van deze uitgeverij, Trouw, Het Parool, AD, en de Volkskrant hun internetredacties onaf-
hankelijk van de kranten laten werken.248 Dit kan worden aangeduid als een strategie van 
de-convergentie: na eerdere convergentie tussen platformen gaan de samenwerkende 
media weer onafhankelijk van elkaar werken. 249 De Persgroep is daar in Nederland uit-
eindelijk wel weer op teruggekomen en heeft online en papier op de redacties alsnog 
weer laten convergeren. Nieuwsorganisaties zoeken wereldwijd dus nog naar de beste 
manier om traditionele media en nieuwe media te organiseren. 
 
Het etnografisch onderzoek van Bozckowski bij de grootste krant van Argentinië (Clarín) 
toont een ander geslaagd voorbeeld van een gescheiden redactiemodel binnen hetzelfde 
gebouw (na het eerder ingevoerde model van een convergente redactie).250 Niet omdat 
de krant belangrijker is, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat beide media een andere 
manier van werken met zich meebrengen. Terwijl de webredacteuren van Clarín.com 
lange tijd vooral krantenartikelen doorplaatsten op de site, vanaf de namiddag tot mid-
dernacht, bleek dat de site vooral bezoekers trok tussen 10.00-18.00 uur en dat het dus 
vooral de werkende mensen waren die overdag hun site bezochten.251 Juist op die uren 
werd er weinig nieuws op de site geplaatst. Ze besloten om continu nieuwsupdates te 
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brengen, de hele dag door, in plaats van vooral krantenverhalen aan het einde van de dag 
online   zetten.   De   ‘job’   van   het  medium  werd   dus   aangepast   aan   de   behoeften   van   de  
consument. 
 
Door de krant- en onlineredacties van Clarín vervolgens onafhankelijk van elkaar te laten 
werken, in eigen redactieruimtes, werden de lezers van de krant en de bezoekers van de 
site op een eigen manier succesvol bediend en was er geen reden om de redacties van 
krant en online geïntegreerd te laten werken. De redacties zitten echter nog wel dicht bij 
elkaar in hetzelfde gebouw, zodat een online redacteur twee keer per dag de vergaderin-
gen van de krant kan bezoeken om op de hoogte te blijven van de verhalen die ze daar 
maken. Op deze manier blijven de platformen op één lijn en de onderlinge communicatie 
en afstemming moet voorkomen dat ze inhoudelijk gezien van elkaar af gaan wijken.252 
Deze organisatievorm lijkt op het model van organizational ambidexterity van  O’Reilly  en  
Tushman.  
 
In Nederland hanteren De Telegraaf en NRC Handelsblad een soortgelijk ambidextrous 
design: de krantenredactie en de online redactie zitten wel in het hetzelfde gebouw, of 
zelfs op dezelfde vloer, maar ze varen een eigen (onafhankelijke) koers. Op deze manier 
zijn   online   redacties  niet   afhankelijk   van   de  medewerking   van  hun   krantencollega’s.  Bij 
NRC hebben ze eerder doelbewust voor de naam nrc.nl gekozen, waarmee de redactie 
het onderscheid wil maken met de papieren NRC Handelsblad en het online platform 
NRC, een naam die niet specifiek naar een papieren krant verwijst. Omdat ze wel in het-
zelfde gebouw zitten, zouden ze idealiter kunnen profiteren van de kennis, mensen en 
middelen   van   hun   krantencollega’s.   Ook   NRC Q is een apart online product dat wordt 
gemaakt door een eigen (web)redactie.  
 
De convergente redactie wordt dus niet door iedere uitgever of hoofdredacteur benaderd 
als de ideale organisatiestructuur. De Canadese wetenschapper Jin spreekt zelfs over een 
‘new wave of de-convergence’ als het nieuwe businessmodel van de 21e eeuw in de com-
municatie-industrie.253 Hij heeft het hierin echter vooral over de-convergentie tussen 
kranten en audiovisuele media. Een samenwerking waar in Nederland nauwelijks sprake 
van is, aangezien de mediawet convergentie tussen publieke omroepen en krantenbedrij-
ven verbiedt.254 Jin is ervan overtuigd dat nieuwsredacties van kranten daarentegen wel 
zullen blijven convergeren met online media, ook al brengt dat proces de nodige dilem-
ma’s  en  vraagstukken  met  zich  mee  rondom  lucratieve  inkomstenmodellen  en  het  hand-
haven van een publieke taak. 255  
 
  

                                                 
252 Ibidem, 46. 
253 Dal Yong Jin, “The  new  wave  of  de-convergence. A new new business model of the communication  
 industry  in  the  21st  centrury”,  in  Media, Culture & Society 34, No. 6 (2012): 762. 
254 De FD Mediagroep is het enige mediabedrijf met een radiostation (BNR) en een krant (Het Financieele  
 Dagblad), maar beide media opereren wel onder een eigen merknaam. 
255 Dal Yong Jin, De-converge of Global Media Industries (New York: Routledge, 2013): 139. 
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2.5 Conclusies 
 
De intrede van het internet – in dit onderzoek aangeduid als online media – heeft grote 
invloed op de traditionele journalistieke werkwijze en organisatie.256 Online komen ver-
schillende mediatypen zoals beeld, geluid en tekst samen en worden uitwisselbaar, iets 
wat ook wel aangeduid wordt met de term mediaconvergentie. Het is hierbij van belang 
om onderscheid te maken tussen technologische convergentie en de daaruit voortvloeien-
de fysieke convergentie binnen mediabedrijven en op nieuwsredacties.257 Fysieke conver-
gentie komt voort uit technologische convergentie: de techniek zorgt ervoor dat media-
typen steeds meer in elkaar overvloeien en uitwisselbaar worden. Nieuwsorganisaties 
omarmen in het verlengde daarvan fysieke mediaconvergentie – een intensieve(re) sa-
menwerking tussen voorheen gescheiden mediaplatformen – om antwoord te kunnen 
bieden op de huidige technologische, economische en culturele veranderingen in het 
medialandschap.  
 
Voor de redactie heeft de integratie van de verschillende mediaplatformen – de integratie 
van massamedia en online media – invloed op de beroepsmatige (occupational) en de 
organisatorische (organizational) professionalisering.258 Dit raakt in de praktijk aan het 
hoofdredactioneel management, de organisatie van de redactie en de journalistieke cul-
tuur. Een hoofdredacteur had lange tijd vooral de taak om de redactie aan te sturen, jour-
nalistiek inhoudelijke keuzes te maken en het bestaande journalistieke product te verbe-
teren. Door de intrede van online media krijgt diezelfde hoofdredacteur er nieuwe taken 
bij: online producten ontwikkelen, vormgeven aan een nieuwe redactieorganisatie én -
cultuur, en deze ingrijpende veranderingsprocessen in de praktijk implementeren. De 
samenwerking tussen traditionele media en online media maakt daarnaast een einde aan 
de industriële redactionele organisatie die specifiek geënt is op de productionele logica 
van massamedia. Het online platform kent een eigen logica van multimedialiteit, inter-
activiteit, hypertekstualiteit en vraagt daarom om een andere journalistieke praktijk en 
uitoefening van de professie.  
 
De ontwikkelingen in het medialandschap – de overgang van massamedia en netwerken 
– past in de innovatietheorie van Clayton Christensen. Bedrijven slagen er vooral in om 
het product waarmee ze groot zijn geworden te verbeteren, maar ze zijn vaak niet suc-
cesvol in het creëren van innovatieve producten of diensten in dezelfde sector. In het 
medialandschap zien we dat de traditionele nieuwsorganisaties niet allemaal vanzelf-
sprekend succesvol zijn in een online omgeving. Hier is een essentiële rol weggelegd voor 
de visionaire kwaliteiten van leidinggevenden van een bedrijf: tijdig opmerken dat de 
veranderingen in de markt vragen om andere producten en daar de bedrijfsvoering op 
aan kunnen passen. Voor een crossmediale nieuwsorganisatie roept dit de prioriteits-
vraag op: waar gaan ze hun journalisten op inzetten? Een online toekomst lonkt, maar de 

                                                 
256 Singer,  “Who  are  these  guys?  The  Online  Challenge  to  the  Notion  of  Journalistic  Professionalism”,  139. 
257 Deuze, Mediawork, 70.  
258 Evetts,  “The  sociological  Analyss  of  Prodessionalism.  Occupational  Change  in  the  Modern  World”,  399. 
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papieren krant of de nieuwsuitzendingen op radio en televisie mogen niet aan kwaliteit 
inboeten. Die spagaat is wat de huidige situatie complex maakt.  
 
Mediaconvergentie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en samenwerking tusssen massa-
media en online media, terwijl innovatietheorieën benadrukken dat er binnen organisa-
ties juist onderscheid gemaakt moet worden tussen de exploratie van het traditionele 
product en exploratie van het nieuwe product. Dit roept de vraag op of het model van 
convergentie voldoende ruimte biedt om te experimenteren met (de nieuwe eigenschap-
pen en mogelijkheden van) online media. Fysieke convergentie veronderstelt dat een 
redactie weet hoe ze al die platformen moet bedienen. Het online platform is voor veel 
redacties echter nieuw, anders en nog relatief onbekend. Veel nieuwsorganisaties we-
reldwijd hebben mediaconvergentie omarmd, maar er zijn ook redacties die er bewust 
voor kiezen om online media en massamedia onafhankelijk van elkaar te laten werken. Er 
zijn ook nieuwsredacties die zijn teruggekomen op het model van convergentie, in dit 
onderzoek aangeduid als de-convergentie.  



 

 
 

3 
 

De etnografische methode 
 
 
Dit proefschrift onderzoekt op welke manier convergentie wordt geïmplementeerd bin-
nen nieuwsorganisaties. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om 
aanwezig te zijn op de nieuwsredacties zelf. Voor dit onderzoek gebeurt dat aan de hand 
van de etnografische methode. Etnografisch onderzoek valt onder de noemer van kwali-
tatieve analyse of kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is een overkoepelend 
begrip waaronder verschillende tradities en stromingen vallen met elk hun eigen weten-
schapsfilosofische benadering en manieren om het onderzoek uit te voeren en te opera-
tionaliseren.1 In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten op welke manier dit onderzoek is uitge-
voerd en geanalyseerd.  
 
3.1 Etnografie en kwalitatief onderzoek 
 
De   kern   van   kwalitatief   onderzoek   ‘is   het   proces   van   reconstructie   naar   objectivering: 
allereerst de leefwereld beschrijven en op basis van dat materiaal bestaande theorie toe-
passen   of   nieuwe   theorie   ontwikkelen’.2 Onbekend terrein – de convergente nieuwsre-
dactie – wordt op deze manier in kaart gebracht aan de hand van nauwkeurige empiri-
sche beschrijvingen en een theorievormende beschouwing.3  
 
De methode van het beschrijven van deze zogenaamde leefwereld – in dit geval de redac-
ties – is in lijn met de etnografische traditie. Het woord etnografie betekent letterlijk 
‘volksbeschrijving’. 4  De etnografische benadering beoogt een reconstructie van 
(sub)culturen en zoekt direct contact met deze te bestuderen werkelijkheid.5 Deze me-
thode wordt uitgevoerd door aanwezig te zijn in het onderzoeksveld, waar te nemen wat 
daar gebeurt en daarover vragen te stellen: 
 

‘We  see  [ethnography] as referring primarily to a particular method or set of meth-ods.  In  it’s  
most characteristic form it involves the ethnographer participating overtly or covertly, in peo-
ple’s   daily   lives   for  an  extended  period  of   time,  watching what happens, listening to what is 
said, asking questions – in fact, collecting whatever data are available to throw light on the is-
sues  that  are  the  focus  of  the  research.’6 

                                                 
1 Hennie  Boeije,  “Kwalitatief  Onderzoek”,  in  Onderzoeksmethoden red.  Hennie  Boeije,  Harm  ’t  Hart  &  Joop   
 Hox (Amsterdam, Boom: 2009): 253. 
2 Fred Wester & Vincent Peters, Kwalitatieve Analyse (Bussum: Coutinho, 2004): 16. 
3 Sierk Ybema, De koers van de krant. Vertogen over identiteit bij Trouw en de Volkskrant (Amsterdam:  
 S.B. Ybema, 2003): 16.  
4 Wester & Peters, Kwalitatieve Analyse, 13. 
5 Ibidem, 13-15. 
6 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography. Principles in Practice (London, Routledge: 1995): 1. 
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Mediawetenschappers zijn het er over eens dat etnografie een goede methode is om 
complexe journalistieke routines en processen in kaart te brengen. 7 Andere methoden, 
zoals een survey (enquêteonderzoek), geven te weinig inzicht in lopende processen en 
routines.8 De complexe context en bijbehorende culturele factoren worden in een survey 
vaak gereduceerd tot cijfers waardoor de relatie met het onderzochte veld tot een ab-
stract niveau beperkt blijft. Het afnemen van enkel (kwalitatieve) interviews blijft ook 
beperkt tot de percipieerde werkelijkheid van de respondenten en kan een vertekend 
beeld geven van de daadwerkelijke gang van zaken op een redactie. Juist bij de imple-
mentatie van convergentie is het van belang om zelf te aanschouwen en erachter te ko-
men hoe journalisten omgaan met de veranderende omgeving waarin zij werken en de 
manier waarop zij zich hieraan – al dan niet – aanpassen.  
 
De etnografische methode werd in de jaren zeventig en tachtig voor het eerst toegepast 
op onderzoek naar journalistieke processen op nieuwsredacties in de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië.9 Het zijn dan voornamelijk sociologen die zich buigen over journalistie-
ke routines die zich afspelen op de nieuwsvloer, wat resulteert in enkele gedetailleerde en 
veelgelezen etnografieën.10 Het zijn de eerste uitvoerige studies die de buitenwereld 
inzicht verschaffen in het reilen en zeilen op nieuwsredacties. Deze intensieve en langdu-
rige analyses van journalistieke werkwijzes hebben de basis gelegd en inzicht gegeven in 
de verschillende besluitvormings- en productieprocessen die zich op nieuwsredacties 
afspelen. 
 
Veel van de processen en routines zoals beschreven in deze sociologische studies zijn 
lange tijd actueel gebleven, maar worden nu ingehaald door veranderende technologi-
sche, economische en culturele ontwikkelingen waardoor een nieuwe reeks etnografische 
onderzoeken noodzakelijk is geworden: 
 

‘Since  many  of  these  ethnographies  were  conducted,  however,  much  ink  has  dried  up  for  good  
under the bridge of technological change, and economic, regulatory and cultural forces have all 
played their part in radical (often professionally traumatic), reconfiguration of news corpora-
tions,  news  production  and  journalistic  practices.’  11 

 
Enkele nieuwsredacties openden vanaf eind jaren negentig hun deuren voor weten-
schappers waardoor een nieuwe reeks etnografische onderzoeken op nieuwsredacties tot 
stand komt.12 Dit is, zoals Ryfe stelt, van groot belang omdat er weinig bekend is over de 
manier waarop routines en praktijken veranderen en wat dit betekent voor de productie 

                                                 
7 Simon  Cottle,  “Ethnography  and  News  Production:  New(s)  Development  in  the  Field”,  In  Sociology  
 Compass 1, No. 1 (2007): 4-5; Jane  B.  Singer,  “The  Ethnography  of  New  Media  Production”,  in  Making  
 Online News, red. Paterson & Domingo (New York: Peter Lang,  2008):  158;  Quandt  &  Singer,  “Convergence   
 and Cross-Platform  Journalism”,  134. 
8 Paterson,  “Why  Ethnography?”,  2. 
9 Zelizer, Taking Journalism Seriously, 64. 
10 Zie de onderzoeken van: Mark Fishman (1980), Gans (1979); Schlesinger, (1978); Tuchman (1978). 
11 Cottle,  “Ethnography  and  News  Production”,  4. 
12 Zie onder andere onderzoeken van Cottle & Ashton (1999), Singer (2004), Boczkowski (2004, 2010),  
 Dupagne & Garrison (2006); Ryfe (2009, 2012); Usher (2014). 
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van het nieuws en voor de rol van journalisten. 13 Deze periode wordt daarom door Cottle 
aangeduid   als   de   ‘second-wave’   van   etnografisch   onderzoek   in   de   journalistiek.14 De 
nieuwe onderzoeken moeten bijdragen aan relevante kennis over de impact van deze 
ontwikkelingen voor nieuwsorganisaties en journalisten. 15 
 
Kwalitatief onderzoek kent geen lineaire aanpak. Het ontwerpen van een onderzoeksop-
zet, de dataverzameling in het veld en de analyse zijn geen strikt van elkaar gescheiden 
fasen, maar lopen vloeiend in elkaar over.16 Het onderzoek laat zich kenmerken als een 
iteratief proces waarbij de focus en vraagstelling gaandeweg worden aangepast en bijge-
steld. Voortdurende reflectie op het verloop van het onderzoek is daarbij noodzakelijk. 
Dit betekent niet dat er geen sprake is van een systematische aanpak met betrekking tot 
de operationalisering van het etnografische onderzoek, de dataverzameling en de uitein-
delijke analyse. In de volgende paragrafen zullen de methodologische stappen die zijn 
genomen uitgebreider worden beschreven. Tot slot wordt er stilgestaan bij de validatie 
en controleprocedures van de uiteindelijke resultaten. 
 
3.2 Case studies en operationalisering  
 
De etnografische methode wordt in dit proefschrift uitgevoerd aan de hand van drie case 
studies, in het Nederlands ook wel aangeduid als gevalstudies, naar Nederlandse nieuws-
organisaties. 17 Deze vertegenwoordigen allemaal een ander type mediabedrijf: de Volks-
krant als dagbladorganisatie, de FD Mediagroep als multimediale organisatie met een 
radiostation en een krant, en NOS Nieuws als (niet commerciële) omroeporganisatie. 
Door verschillende organisatiemodellen te analyseren kan achterhaald worden welke 
variabelen een rol spelen met betrekking tot een geslaagde convergente strategie. Dit 
wordt  ook  wel  een  ‘multiple-case  study’  ontwerp  genoemd.18 De drie nieuwsorganisaties 
zijn  geselecteerd  op  basis  van   ‘purposive  sampling’  wat  betekent  dat  ze  niet  willekeurig  
gekozen zijn, maar vanwege hun relevantie met betrekking tot de onderzoeksvraag.19 
Alle drie de case studies hebben aan het begin van de twintigste eeuw bewust gekozen 
voor een convergente strategie.  
 
Bij de Volkskrant werd de strategie van convergentie in 2006 geïmplementeerd onder 
leiding van Pieter Broertjes. De redacties van de krant en van de site moesten intensiever 
met elkaar gaan samenwerken op een geïntegreerde redactie. Deze reorganisatie werd 

                                                 
13 David.  M  Ryfe,  “Broader  and  Deeper.  A  study  of  newsroom  culture  in  a  time  of  change”,  in  Journalism 10,  
 No.2 (2009): 197-198. 
14 Simon  Cottle,  “New(s)  Towards  A  “Second  Wave”  of  News  Ethnography”,  in  Communications 25, No. 1  
 (2000): 21. 
15 Ryfe,  “Broader  and  Deeper”,  197-198. 
16 Jan Hutjes & Hans van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek (Meppel: Boom,  
 1992): 33. 
17 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek , 14. 
18 Robert K. Yin, Case study research: design and methods (Thousand Oaks: Sage, 2014): 18. 
19 Matthew Miles & Michael Huberman, Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (Thousand Oaks:  
 Sage, 1994): 27. 



En wat doen we online? 

86 
 

groots aangepakt en moest invulling geven aan de digitale toekomst van de krant. De van 
oorsprong katholieke krant bestaat sinds 1919 en kreeg als derde landelijke krant – na 
NRC Handelsblad en De Telegraaf – een website in 1996.20 Het aantreden van hoofdredac-
teur Broertjes in 1995 betekende een koerswijziging bij de krant: hij was niet alleen van 
een andere generatie dan zijn voorganger Harry Lockefeer, hij constateerde ook een 
overmaat aan routine in de krant en vond het tijd om de journalistieke formule te ver-
nieuwen en te verbreden, ook multimediaal.21 De dalende oplagecijfers speelden een 
grote rol voor Broertjes om in te zetten op een multimediale werkwijze. Deze koers van 
de Volkskrant sloot aan bij de algemene verbreding van de toenmalige uitgever PCM die 
begon aan diverse internetactiviteiten. Websites   rondom   verschillende   thema’s – zoals 
reizen, vacatures, films – werden in het leven geroepen, maar bleken niet lucratief.22 In 
2009 werd de Volkskrant overgenomen door de Belgische Uitgeverij De Persgroep, die er 
heel andere ideeën op nahield wat betreft multimedialiteit. De Persgroep wilde vooral 
inzetten op het behoud en verbetering van de papieren kranten (zie hoofdstuk 4).  
 
Voor mijn onderzoek was ik op de redactie van de Volkskrant aanwezig van maart tot juni 
2011. De Volkskrant had toen een betaalde oplage van 236.379 exemplaren. In maart 2011 
trok Volkskrant.nl het aantal van 7.543.000 bezoeken en daarmee haalde zij een bereik 
van 10,9%.23 De redactie werkte in 2011 met een vaste bezetting van 175 fte. Dit kwam 
neer op 190 mensen en dat was exclusief de online redactie van De Persgroep waar de 
internetredacteuren van de Volkskrant onder vallen.24 Het aantal internetredacteuren van 
de Volkskrant werd in 2011 begroot op 8 fte specifiek voor vk.nl en 15 fte voor de centrale 
nieuwsdesk van De Persgroep Online. 25 Deze nieuwsdesk stond ook ten dienste van de 
nieuwsvoorziening op de sites van het Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool. 
 
De FD Mediagroep ontstond in 2003 uit de samenvoeging van Het Financieele Dagblad 
en radiostation BNR. De financiële krant verscheen voor het eerst tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in 1943 en kwam voort uit een fusie tussen het Amsterdamsch Effectenblad 
en De Dagelijkse Beurscourant. Het Amsterdamsch Effectenblad is een van de oudste dag-
bladen van Nederland en stamt uit 1796. BNR ging in 1998 voor het eerst op zender onder 
leiding van hoofdredacteur en directeur Michiel Bicker Caarten. Deze zender, Bussiness 
Nieuws 1395 AM, nam de plaats over van Talk Radio dat 1,5 jaar na oprichting al forse 
verliezen leed. Investeerder Michiel Herter besloot er daarom een businessnieuwszender 

                                                 
20 Annet Mooij, Dag in dag uit. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980 (Amsterdam: De  
 Bezige Bij, 2011): 161. 
21 Mooij, Dag in dag uit, 155. 
22 Joost Ramaer, De Geldpers. De teloorgang van het mediaconcern PCM (Soest, Prometheus: 2009): 124- 
 125. 
23 Het oplagecijfer van de Volkskrant is gebaseerd op HOI-cijfers en heeft betrekking op de totaal betaalde  
 gerichte print oplage van heel 2011. De online statistieken zijn gebaseerd op STIR-cijfers en hebben  
 betrekking op het bereik van personen vanaf 13 jaar en ouder en het aantal bezoeken. Dit cijfer betreft dus  
 niet het aantal unieke bezoekers, maar het totaal aantal bezoeken. STIR bestaat inmiddels niet meer en is  
 opgevolgd door Vinex.  
24 Het aantal fte is gebaseerd op interne cijfers van de Volkskrant volgens de Managing Editor.  
25 De Persgroep, Beginselverklaring van De Persgroep Online, intern document (24 januari 2011). 
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van  te  maken,  want  ‘de  beurs  was  in’.26 In 2004 nemen BNR en Het FD uiteindelijk samen 
hun intrek in de oude Renaultgarage aan het Prins Bernardplein, de radiozender op de 
begane grond, de krantenjournalisten een etage daarboven. Deze combinatie van krant, 
radio en online is voor Nederland een unieke multimediale combinatie en vormt daarom 
voor dit onderzoek een belangrijke case studie. Toenmalig hoofdredacteur Ulko Jonker 
initieert uiteindelijk in 2007 een plan om de samenwerking met BNR en Het FD te intensi-
veren met als doel om één grote nieuwsvloer voor alle platformen te maken. De FD Medi-
agroep bestaat naast de redacties van Het FD en BNR ook uit Fondsnieuws, RedactiePart-
ners en Company.Info. Mijn onderzoeksperiode binnen de FD Mediagroep was oktober 
2011 tot januari 2012. Het Financieele Dagblad had in 2011 een betaalde (print)oplage van 
53.087 en BNR had in de periode van oktober tot december 2011 een marktaandeel van 
0,8%.27 De krant werkte van oktober tot december 2011 met een vaste bezetting van 
123,02 fte en BNR had in 2011 een bezetting van 37,5 fte.28 Het FD heeft een website 
sinds 1997. In november 2011 trok fd.nl 1.805.000 bezoeken en had daarmee een bereik 
van 1,5%.29 BNR heeft een site sinds 2000 en had in november 2011 een bereik van 1,2% 
en trekt 522.000 bezoeken per maand.30  
 
De Nederlandse Omroep Stichting – kortweg NOS – is onderdeel van de Nederlandse 
Publieke Omroep (NPO) en bestaat sinds 29 mei 1969. De NOS komt voort uit de samen-
voeging van de NRU (Nederlandse Radio Unie, 1949) en de NTS (Nederlandse Televisie 
Stichting, 1951).31 De NOS-programma’s  en  uitingen  komen  voort  uit  een  wettelijke  taak  
die is vastgelegd in de Mediawet. De NOS draagt als landelijke omroep zorg voor bericht-
geving op het gebied van nieuws, sport en evenementen. De afdeling NOS Nieuws ont-
staat in 2006 door een grote reorganisatie onder leiding van toenmalig hoofdredacteur 
van het Televisiejournaal Hans Laroes. Hij implementeert een strategie van convergentie 
door de redactie van televisie, radio en online onder te brengen op één grote nieuwsvloer. 
De voormalige redacties van het NOS Journaal (televisie), het NOS Radio 1 Journaal, de 
radiobulletins, Teletekst en online worden dan samengebracht op de derde etage van het 
Videocentrum op het Mediapark in Hilversum. De nieuwsredactie draagt vanaf dat mo-
ment de overkoepelende naam NOS Nieuws. Het is de grootste audiovisuele en crossme-
diale nieuwsorganisatie van Nederland en daarom als case studie onmisbaar voor dit 
onderzoek.  

                                                 
26 Michiel Bicker Caarten, Knerpend grind (Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2008): 21. 
27 Het oplagecijfer van het FD is gebaseerd op HOI-cijfers en heeft betrekking op de totaal betaalde gerichte  
 print oplage van heel 2011, de cijfers van BNR zijn gebaseerd op het Nationaal Luister Onderzoek. 
28 Dit is bij Het FD het aantal vaste fte inclusief hoofdredactie, correspondenten, werkervaringsplekken  
 (Plasterkplekken) en vormgevers en exclusief freelancers. Bij BNR is dit inclusief hoofdredactie en  
 webredactie, exclusief freelancers en technisch personeel. 
29 De online statistieken zijn gebaseerd op STIR-cijfers en hebben betrekking op het bereik van personen  
 vanaf 13 jaar en ouder en het aantal bezoeken. Dit cijfer betreft dus niet het aantal unieke bezoekers, maar  
 het totaal aantal bezoeken. 
30 De online statistieken zijn gebaseerd op STIR-cijfers en hebben betrekking op het bereik van personen  
 vanaf 13 jaar en ouder en het aantal bezoeken. Dit cijfer betreft dus niet het aantal unieke bezoekers, maar  
 het totaal aantal bezoeken. 
31 Zie: http://over.nos.nl/organisatie/feiten/ontstaansgeschiedenis (bekeken op 15 september 2014). 
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Mijn onderzoek bij NOS Nieuws vond plaats van mei tot augustus 2012. Bij de NOS werk-
ten in dat jaar 650 mensen: 360 mensen bij het nieuws, 145 bij sport, 16 voor evenemen-
ten en 129 mensen op overige afdelingen.32 Dit kwam neer op 365 fte in 2012 voor de 
NOS nieuwsredactie.33 In 2012 trok het NOS Journaal om 20.00 uur gemiddeld 1,8 miljoen 
kijkers. Het Radio 1 Journaal in de ochtend (06.00-09.30 uur) had over heel 2012 een 
marktaandeel van 10,5% en in de middag (16.30-18.30 uur) 7,2%. 34 In 1999 kreeg de NOS 
een eigen website. In mei 2012 trok NOS.nl 34.971.000 bezoeken met een maandbereik 
van 28,9%.35  
 
Voor de start van het veldonderzoek zijn met alle drie de nieuwsorganisaties afspraken 
gemaakt over de toegang tot de redacties en de onafhankelijkheid van het onderzoek. 
Alle hoofdredacteuren zijn akkoord gegaan met een kennismakingsweek in 2010 en een 
onderzoeksperiode van drie aaneengesloten maanden in 2011 of 2012. De afspraak was 
dat ik me vrij op de redacties kon bewegen en met iedereen (die dat wilde) vrijuit kon 
spreken. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn alle hoofdredacteuren deze afspra-
ken nagekomen. De nieuwe hoofdredacteuren van de Volkskrant en NOS Nieuws (die 
werden aangesteld in 2011) hebben de afspraken van hun voorgangers met betrekking 
tot dit onderzoek overgenomen. Gedurende het onderzoek hebben hoofdredacteuren 
niet gevraagd om inzage in mijn data of naar de inhoud van mijn dissertatie. 
 
In het voorjaar van 2010 – het eerste jaar van mijn onderzoek – bezocht ik alle redacties 
voor het eerst. In eerste instantie aan de hand van een verkennend gesprek met de 
hoofdredacteuren Broertjes, Jonker en Laroes en later dat jaar kwam ik terug voor een 
oriënterend bezoek van een week op elk van de drie redacties. Dit vond plaats in de peri-
ode september-oktober 2010. Bij elke organisatie had ik een contactpersoon die mij 
wegwijs maakte op de redactie. Zij introduceerden mij bij alle andere coördinatoren. 
Tijdens deze oriëntatieweek ontving ik ook de beleidsplannen die de afgelopen jaren 
waren geschreven met betrekking tot een convergente strategie. In hoofdstuk 4 worden 
deze plannen uitgebreid beschreven en geanalyseerd. In 2011 en 2012 bezocht ik alle 
nieuwsredacties weer, maar nu voor een periode van drie maanden. Ik begon bij de 
Volkskrant waar Pieter Broertjes plaats had gemaakt voor een nieuwe hoofdredacteur, 
Philippe Remarque, die in juli 2010 was begonnen. Tijdens mijn onderzoeksperiode werd 
de internetredactie uit huis geplaatst en ondergebracht op een nieuwe online redactie in 
Rotterdam waar alle Nederlandse titels van De Persgroep zouden gaan samenwerken 
(naast de Volkskrant ook Het Algemeen Dagblad, Het Parool en Trouw).  

                                                 
32 Zie: http://over.nos.nl/jaarverslag2012/de-organisatie-nos/14-nos-medewerkers/ (bekeken op 15 september  
 2014). 
33 Gebaseerd op interne cijfers van de NOS uit 2012 (zowel vaste werknemers als freelancers). 
34 Cijfers gebaseerd op het jaarverslag 2012 van de NOS.  
 Zie: http://over.nos.nl/jaarverslag2012/nos-cijfers/22-kijk-luister-en-internetcijfers/ (bekeken op  
 15 september 2014). 
35 Cijfers gebaseerd op het jaarverslag 2012 van de NOS.  
 Zie: http://over.nos.nl/jaarverslag2012/nos-cijfers/22-kijk-luister-en-internetcijfers/ (bekeken op  
 15 september 2014). De online statistieken zijn gebaseerd op STIR-cijfers en hebben betrekking op  
 het bereik van personen vanaf 13 jaar en ouder en het aantal bezoeken. Dit cijfer betreft dus niet het  
 aantal unieke bezoekers, maar het totaal aantal bezoeken. 
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Hoewel de journalisten van de krant zich afvroegen of ik bij de Volkskrant nog wel op de 
juiste plek was omdat ik tenslotte onderzoek deed naar convergentie – de samenwerking 
tussen verschillende mediaplatformen en niet naar het loslaten van deze samenwerking – 
werd deze case studie voor mij nog relevanter. Waarom was er besloten om een einde te 
maken aan de geïntegreerde redactie en hoe zou er vorm worden gegeven aan de tot-
standkoming van een speciale online redactie zoals De Persgroep dit voor ogen had? Het 
was voor mij een uitgelezen kans om daarbij aanwezig te mogen zijn. In totaal bracht ik 
drie weken door op de nieuwe online redactie in Rotterdam. Twee weken in mei 2011, 
kort nadat de redactie was opgestart, en in september 2011 keerde ik nog een week terug. 
Dit op verzoek van de hoofdredacteur, zodat ik ook de redactie kon meemaken wanneer 
de eerste opstartproblemen achter de rug zouden zijn. Het leidde tot de bijzondere situa-
tie dat ik beter op de hoogte was van de nieuwe werkwijze op de online redactie in Rot-
terdam dan de krantenjournalisten die werkzaam waren in Amsterdam. Zij hadden nog 
geen bezoek gebracht aan de online redactie van De Persgroep (en leken dat ook niet 
meteen van plan).  
 
De tweede case studie was de FD Mediagroep, waar ik onderzoek heb gedaan van okto-
ber 2011 tot januari 2012. Ik bracht negen weken door op de redactie van Het FD en ik zat 
drie weken op de redactie van BNR. In deze periode vond de ene Eurotop na de andere 
plaats en steeg de Europese (financiële) crisis naar een hoogtepunt waardoor er aan 
nieuws geen gebrek was. Het FD had in juni 2011 – een paar maanden voor de start van 
mijn onderzoek – een paywall gelanceerd. Dit is een betaalmuur op de website waardoor 
lezers voor de journalistieke inhoud moeten gaan betalen door middel van het afsluiten 
van een abonnement. Hierdoor werd van de redacties van de krant en online verwacht 
dat ze intensiever met elkaar zouden gaan samenwerken.  
 
De introductie van de betaalmuur bracht een nieuwe werkwijze met zich mee en tegelij-
kertijd een nieuw redactiesysteem om aan die intensievere samenwerking gestalte te 
geven. Voor mij waren dit interessante momenten en verschuivingen om van dichtbij 
mee te mogen maken. Het FD zat tijdens mijn onderzoek zonder hoofdredacteur. Ulko 
Jonker had in het najaar van 2010 aangegeven in 2011 op te stappen als hoofdredacteur, 
maar vertrok uiteindelijk voortijdig vanwege een verschil van inzicht over het functiepro-
fiel van zijn opvolger. Adjunct-hoofdredacteur Job Woudt nam in 2011 tijdelijk waar als 
hoofdredacteur. Aan het einde van mijn onderzoeksperiode in januari 2012 werd Jan 
Bonjer aangesteld als nieuwe hoofdredacteur. BNR Nieuwsradio viel tijdens deze onder-
zoeksperiode in de prijzen: in december 2011 wonnen ze de Marconi Award voor beste 
zender.  
 
Bij NOS Nieuws, de laatste case studie, was ik aanwezig van mei 2012 tot juli 2012. Ook 
hier had inmiddels een verschuiving plaatsgevonden in de hoofdredactie. Hans Laroes 
stopte na negen jaar als hoofdredacteur en zijn adjunct Marcel Gelauff nam vanaf juli 
2011 zijn plaats in. Gelauff kwam een half jaar na zijn aantreden met de lancering van de 
‘internet  first’-strategie. Nieuws wordt niet langer bewaard tot het eerstvolgende televi-
sie- of radiojournaal, maar meteen geplaatst op nos.nl. Daarnaast kreeg het NOS Jour-
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naal tijdens mijn onderzoeksperiode (zomer van 2012) een uiterlijke en inhoudelijke ma-
ke-over: een nieuw decor met staande presentatoren zodat de kijker meer meegenomen 
wordt met het nieuws en de berichtgeving persoonlijker kan worden gebracht.36  
 
Binnen alle drie de organisaties heb ik me specifiek gericht op de nieuwsafdelingen. Bij de 
Volkskrant liet ik daarom de katernen V, Wetenschap, Boeken, Reizen, (toen nog) Het 
Vervolg en het Volkskrant Magazine buiten beschouwing. Mijn aandacht ging uit naar de 
deelredacties Binnenland, Buitenland, Economie en Den Haag. Bij de FD Mediagroep 
kwam dat neer op de belangrijkste deelredacties Economie & Politiek, Ondernemen, 
Beleggen en Den Haag. Ik deed geen onderzoek op de deelredacties van FD Persoonlijk 
(het zaterdagmagazine), Mensen en Entrepeneur. Bij BNR heb ik de focus gelegd op de 
redactie   van   de   nieuwsprogramma’s   en   niet   op   de   achtergrondprogramma’s.  De   radio-
zender heeft één nieuwsredactie waar redacteuren werken aan de hand van verschillende 
ritmes (plan- en uitzendredacties) en heeft geen aparte thematische deelredacties. Bij 
NOS Nieuws deed ik onderzoek op de deelredacties Binnenland, Buitenland, Economie 
en Den Haag. De programmaredacties van het Jeugdjournaal, NOS op 3 en Met het Oog op 
Morgen heb ik buiten beschouwing gelaten. De focus van dit onderzoek ligt ook niet op 
afdelingen NOS Evenementen of FD Events, zoals dat binnen de FD Mediagroep werd 
genoemd. Deze dissertatie wil onderzoeken in hoeverre de journalisten en redacties die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse berichtgeving te maken krijgen met convergentie.  
 
De onderzoeksperioden werden in 2010 gepland. Mijn aanwezigheid rondom de organi-
satorische en journalistieke veranderingen – de verhuizing van online bij de Volkskrant, 
de implementatie van de betaalmuur (paywall) bij Het FD en de invoering van de internet 
first-strategie bij NOS Nieuws – was daardoor deels toeval, deels gepland. In 2010 was bij 
Het FD duidelijk dat het een jaar later te maken zou krijgen met de implementatie van de 
betaalmuur op fd.nl. Om mijn aanwezigheid op de redactie niet te laten samenvallen met 
de invoering van de nieuwe site, besloot ik in het najaar mijn onderzoek uit te voeren. Bij 
de Volkskrant was duidelijk dat De Persgroep plannen had met de online redactie(s), 
maar het was nog niet duidelijk wat dat precies zou worden en wanneer dit plaats zou 
gaan vinden. Dat de verhuizing naar Rotterdam precies samenviel met mijn onderzoek 
was toeval.  
 
De aanwezigheid van drie maanden op de redacties was noodzakelijk om de werkwijze, 
de routines en tradities te kunnen doorgronden en het vertrouwen van journalisten te 
winnen zodat ze in alle openheid wilden praten over de redactie, hun werkzaamheden en 
over hun vak. Toch gaf een eerste dag meteen een goede indruk van de stand van zaken 
en sfeer op de redacties. Zo vroegen ze zich bij de Volkskrant hardop af waarom ik voor 
crossmediale journalistiek bij deze krant was gekomen, hadden zij daar met de komst van 
De Persgroep en het vertrek van hoofdredacteur Pieter Broertjes geen afscheid van ge-
nomen? Daar leek iedereen het bij de krant wel over eens. Bij Het Financieele Dagblad 

                                                 
36 NOS,  “NOS  trapt  af  met  nieuw  decor”,  NOS Nieuws, 27 mei 2012. 
 http://nos.nl/artikel/377304-nos-trapt-af-met-nieuw-decor.html  
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vertrouwde iemand mij in licht cynische bewoordingen toe dat ze pretenderen heel cross-
mediaal te zijn, maar dat het nog steeds voornamelijk over de krant gaat. Bij NOS Nieuws 
was er sprake van een soort vanzelfsprekendheid wat betreft convergentie. Toen ik aan 
mensen vertelde wat ik kwam onderzoeken, leek dat voor hen simpelweg de dagelijkse 
gang van zaken: NOS Nieuws is televisie, radio én internet. Deze reacties bleken achteraf 
in bepaalde mate representatief voor het crossmediale karakter van de redacties. 
 
3.3 Dataverzameling 
 
Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat de onderzoeker niet van te voren begrip-
pen en theorieën construeert, operationaliseert of meet. Theorieën en begrippen moeten 
vanuit  het  onderzoeksveld  worden  ontwikkeld.  Dit  wordt  ook  wel  het  ‘funderen’  van  een 
theorie genoemd.37 Aan de hand van de verkregen data tijdens het onderzoek wordt ver-
volgens een theorie ontwikkeld en komen nieuwe begrippen tot stand. Deze methode 
van theorieontwikkeling is geformuleerd in de jaren zestig door wetenschappers Glaser 
en Strauss.  Zij  duidden  dit  aan  als  de   ‘Grounded  Theory  Approach’.38 Deze theoretische 
benadering spreekt zich uit over de manier waarop data geanalyseerd moet worden, 
terwijl de etnografische methode vooral gaat over de wijze van dataverzameling. De 
oorspronkelijke grounded theory approach gaat ervan uit dat de onderzoeker zonder ge-
formuleerde onderzoeksvragen en literatuuronderzoek het veld betreedt, omdat de on-
derzoeker zich alleen zou moeten laten leiden door wat zich voordoet in het veld van 
onderzoek. Tegenwoordig is het echter steeds meer geaccepteerd dat van tevoren rele-
vante literatuur doorgenomen wordt, zodat de onderzoeker beter bekend is met de con-
text van het onderzoeksveld. Een onderzoeker heeft bijna altijd al enige kennis van za-
ken, dus volledig blanco een onderzoek ingaan lijkt in geen enkel geval aan de orde. Zo 
stellen ook Miles en Huberman: ‘Any  researcher,  no  matter  how  unstructed  or  inductive,  
comes  to  fieldwork  with  some  orienting  ideas.’  39 
 
De opgedane kennis uit het vooronderzoek kan de onderzoeker juist de nodige achter-
grondinformatie verschaffen. Deze literatuur mag gebruikt worden als bron, maar niet 
om veronderstellingen en aannames uit mee te nemen.40 De kennis die de onderzoeker 
heeft voordat het onderzoeksveld betreden wordt, geeft richting en houvast aan het 
onderzoek waaruit voorlopig geformuleerde onderzoeksvragen ontstaan. Deze vragen 
zullen uiteindelijk gespecificeerd en aangepast moeten worden op het moment dat de 
data verkregen worden.41 Het is binnen de traditie van etnografie gebruikelijk om onder-
zoeksvragen te herformuleren of om aandachtspunten te verleggen: 
 

                                                 
37 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 15. 
38 Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative  
 Research (Londen: Weidenfeld and Nicolson, 1968): 1. 
39 Miles & Huberman, Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, 17. 
40 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 210. 
41 Hennie  Boeije,  “Kwalitatief  Onderzoek”,  in  Onderzoeksmethoden, red. Hennie  Boeije,  Harm  ’t  Hart  & Joop  
 Hox (Amsterdam: Boom, 2009): 256. 
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‘Research  design   in  ethnography,  both  as   it   relates   to   the  selection  of   cases   for   study  and   in  
other respects too, is a continuous process. The match between research problems and cases 
selected  must  be  continually  monitored.’  42 

 
Mijn veldonderzoek op de drie redacties vond plaats nadat ik in het eerste jaar bestaande 
literatuur over convergentie en crossmediale journalistiek had verkend, en ik de niveaus 
van convergentie waarop het onderzoek moest plaatsvinden had afgebakend. Door dit 
vooronderzoek heb ik kennis opgedaan over de verschillende manieren waarop nieuws-
redacties wereldwijd de strategie van convergentie hebben geïmplementeerd. Ik betrad 
de redacties vervolgens met een open vraagstelling: hoe vindt convergentie hier plaats? 
Ik liet mij daarbij niet sturen door het toetsen van bestaande modellen, maar het uit-
gangspunt was een kwalitatieve beschrijving van de werkwijze en praktijken van de drie 
verschillende nieuwsorganisaties.  
 
Het uitgangspunt van het etnografisch onderzoek was vervolgens een open, inductieve 
dataverzameling.43 Deze benadering laat een onderzoeker zoveel mogelijk informatie en 
observaties verzamelen omdat tijdens het onderzoek pas duidelijk wordt welke concep-
ten en vraagstukken relevant zijn. Wenselijk is dan ook een onderzoeksveld waar de on-
derzoeker  ‘vrij  spel’  krijgt  in  het  vergaren  van  data.  Paterson  en  Domingo  geven  aan  dat  
nieuwsredacties steeds meer openstaan voor etnografisch onderzoek, maar hoofdredac-
ties zouden nog steeds niet erg enthousiast zijn over het toelaten van externe onderzoe-
kers. Dit onderzoek heb ik op alle drie de redacties in volledige vrijheid kunnen uitvoeren 
zonder enige restricties van de hoofdredacties en met medewerking van alle betrokke-
nen.44 De enige restrictie was dat de Volkskrant mij geen toegang gaf tot de interne 
communicatie op het intranet en via de algemene maillijst. Bij de FD Mediagroep en NOS 
Nieuws was dit geen probleem, waardoor ik op deze redacties de beschikking had over 
nog meer relevante documenten en informatie.  
 
Binnen het etnografisch onderzoek worden doorgaans drie waarnemingstechnieken 
toegepast om relevante data te verzamelen. 45 De belangrijkste waarneming is die van 
observaties en deze worden hoofzakelijk ondersteund door interviews en een documen-
tenstudie. Deze drie waarnemingen zijn alle drie toegepast in dit onderzoek en vormen 
de basis van de dataverzameling.  
 
Observaties  
Omdat in dit onderzoek vastgesteld wordt hoe een convergente redactie functioneert in 
de praktijk, is observatie een zeer waardevolle en noodzakelijke waarnemingstechniek. 
Op deze manier kan achterhaald worden hoe processen en routines op de redactie verlo-
pen. Het is daarbij van belang om een gevoel van vertrouwen te creëren bij de journalis-
ten zodat zij zich niet ongemakkelijk of gehinderd voelen wanneer zij tijdens hun werk-

                                                 
42 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 45. 
43 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 30. 
44 Paterson,  “Why  Ethnography?”,  8. 
45 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 78. 
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zaamheden worden geobserveerd. Deze manier van waarneming of observeren kent 
geen nauw omschreven methode. De belangrijkste elementen hiervoor zijn: maken van 
notities, luisteren, meepraten, gericht gesprekken voeren en het vergelijken van gebeur-
tenissen.46 Tijdens het observeren (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen) maakte ik aante-
keningen ter ondersteuning van het geheugen die later werden uitgewerkt tot uitgebrei-
dere observatieverslagen. Op deze manier wordt van binnenuit het veld ontdekt en ver-
kend, het taalgebruik en gebruik van bepaalde termen of jargon wordt achterhaald.47  
 
Op  alle   redacties  was   ik  voor  een  periode  van  drie  maanden,  vier  dagen  per  week,   zo’n  
acht uur per dag op de nieuwsvloer aanwezig. De vijfde dag gebruikte ik om mijn eerste 
bevindingen te verwerken en daarop te reflecteren en later in de onderzoeksperiode om 
de eerste interviews te transcriberen. Op de redactie had ik de beschikking over een eigen 
bureau en een computer. Door wekelijks van deelredactie en dus van plek te veranderen 
kreeg ik zoveel mogelijk mee van de werkwijze, de organisatie en de cultuur van de hele 
redactie. Mijn rol als onderzoeker was bij iedereen bekend. In de eerste week heb ik me 
op de redacties voorgesteld tijdens vergaderingen en ook heb ik per mail de reden van 
mijn aanwezigheid en het onderwerp van mijn onderzoek toegelicht. Mijn rol was die van 
de participerende observator: ik nam niet als journalist deel aan het dagelijkse journalis-
tieke werkproces, maar als externe onderzoeker en observator van dat proces. 48 Gedu-
rende de dag schoof ik aan bij alle redactievergaderingen en na afloop van deze vergade-
ringen kon ik het uitwerken van mijn observaties tijdens die bijeenkomsten combineren 
met het waarnemen van nieuwe gebeurtenissen en gesprekken om mij heen. Tijdens de 
vergaderingen nam ik niet deel aan het gesprek of de discussie omdat ik geen invloed 
wilde uitoefenen op de dialogen. Na afloop van vergaderingen of op andere momenten 
gedurende de dag stelde ik wel vragen aan journalisten als ik iets wilde weten of verifië-
ren.  
 
Ondanks mijn rol als observator, is het onoverkomelijk dat de aanwezigheid van een ex-
terne onderzoeker het proces beïnvloedt. Op alle drie de redacties zorgde mijn aanwe-
zigheid  de  eerste  dagen  regelmatig  voor  opmerkingen  tijdens  vergaderingen,  zoals:  ‘hoe 
kunnen  we  dat   eens   crossmediaal   aanpakken?’,   of   er  werd  gesproken   over   een   verhaal  
voor de website en dan keken redacteuren bevestigend  mijn  kant  op:   ‘crossmediaal  he?’  
Daaruit maakte ik op dat mijn aanwezigheid op de eerste dagen de reguliere routine ver-
stoorde.  Zo’n  eerste  periode,  waarin  de  onderzoeker  de  dagelijkse  gang  van  zaken  enigs-
zins lijkt te beïnvloeden, wordt daarom ook wel de gewenningsfase genoemd.49 Ook 
nadat iedereen aan mijn aanwezigheid was gewend, bleven mensen zo nu en dan grap-
pen maken over mijn onderzoek in het algemeen of over crossmedialiteit in het bijzonder. 

                                                 
46 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 52. 
47 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 91. 
48 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice; 87; Dick Hobbs & Richard Wright, The Sage  
 Handbook of Fieldwork (Londen, Sage: 2006): 4-5; Willem Koetsenruijter & Tom van Hout, Methoden voor  
 journalism studies (Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2014): 113; James P. Spradley, Participant  
 Observation (New York: Fort Worth, 1980): 53; Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en  
 procedures, 56.  
49 Hermans, Beroepsmatig handelen van journalisten, 62. 
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Dit is onvermijdelijk: ook Ybema, die eerder veldonderzoek deed op de redacties van 
Trouw en de Volkskrant, heeft die ervaring.50 Ongeacht het onderwerp van het onderzoek, 
zet de aanwezigheid van een extern persoon mensen ertoe aan om daar grappen over te 
maken.  
 
Een  veelvoorkomende  vraag  van  redacteuren  was  waarom  ik   ‘zo   lang’  de  tijd  nodig  had  
om in kaart te kunnen brengen hoe de dagelijkse praktijk op een redactie eruitzag. Zo 
ingewikkeld was het toch allemaal niet? Kon ik dat niet in een week achterhalen, in plaats 
van de drie maanden die ik er voor nam? Om als onderzoeker te acclimatiseren en zo een 
representatief beeld te krijgen van de routines en het vertrouwen van journalisten te 
winnen, is die tijd wel degelijk noodzakelijk. 51 Op alle drie de redacties merkte ik dat ik na 
verloop van tijd meer vertrouwen genoot en daardoor ook meer toegang kreeg tot ge-
sprekken en informatie. Na drie maanden kun je vaststellen of een bepaalde situatie een 
uitzondering is geweest of dat het een structureel en representatief onderdeel vormt van 
de organisatie of werkwijze. 
 
De rol van participerende observator is niet altijd eenvoudig. Je bent en blijft een buiten-
staander, maar juist door het winnen van vertrouwen word je meer insider waardoor je 
ook weer moet waken voor een te grote mate van betrokkenheid bij de respondenten en 
bij de organisatie. Ik heb voldoende afstand kunnen houden van het onderzoeksveld door 
me niet te veel te mengen in gesprekken en niet deel te nemen aan sociale activiteiten 
zoals borrels of afscheidsfeestjes. Ik ben nooit in een situatie terechtgekomen waarin 
mijn rol als buitenstaander ter discussie stond omdat ik te veel onderdeel zou zijn van het 
onderzoeksveld. Soms hield ik wellicht wat te star vast aan mijn rol, waardoor ik onschul-
dige vragen van coördinatoren of redacteuren over bepaalde nieuwsgebeurtenissen of 
kwesties af wilde doen met de opmerking dat ik me daar als onderzoeker niet over uitliet. 
Bijvoorbeeld toen op de redactie van Het FD gestemd werd over de keuze van de foto van 
de voorpagina, onthield ik mij van stemming terwijl dit een relatief onschuldige vraag was.  
 
Als etnograaf moet je altijd waakzaam zijn voor over-identificatie met een bepaalde 
groep.52 In dat geval richt de onderzoeker zich te veel op actoren binnen één functie of 
afdeling terwijl de betrokken respondenten en actoren een afspiegeling moeten vormen 
van de gehele onderzoeksgroep. Mede daarom had ik geen vaste plek op de redactie, 
maar rouleerde ik per week van plaats om bij een andere deelredactie aan te kunnen 
schuiven. Bij Het Financieele Dagblad werd ik wegens gebrek aan bureaus gedwongen 
om langere tijd bij de webredactie plaats te nemen. Toen ik op een bepaald moment door 
een van de FD-journalisten werd aangesproken als webredacteur, vroeg ik mij dan ook af 
of ik niet te veel werd gezien als medewerker – of wellicht als sympathisant – van de we-
bredactie. Tegelijkertijd gaf dit voorval mij vooral een bevestiging van mijn eerdere ob-
servaties: het feit dat deze journalist niet wist dat ik niet een van de drie vaste webredac-
teuren was, illustreerde de kloof tussen deze deelredacties.  

                                                 
50 Ybema, De koers van de krant, 31. 
51 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 90. 
52 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 115. 
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Reflectie op het eigen functioneren als onderzoeker is vanwege dergelijke situaties tij-
dens de gehele periode van groot belang. Ik ben mij in alle maanden van het onderzoek 
voortdurend bewust geweest van mijn aanwezigheid en ik ben me blijven afvragen in 
hoeverre deze de situatie beïnvloedde. Zo maakte ik ook mee dat een van de eindredac-
teuren van het achtuurjournaal in  een  vergadering  zei:  ‘Oh  wacht,  nou  heb ik net met jou 
zitten  praten  over  crossmedialiteit,  dus  nu  moet   ik  natuurlijk  ook  wat  met  online  doen.’  
Mijn aanwezigheid had in dit geval een direct gevolg voor de inhoud van een bijeenkomst 
en  op  de  berichtgeving  zelf.  Tegelijkertijd  is  zo’n  situatie  wederom een nuttige observa-
tie: kennelijk was mijn aanwezigheid nodig om na te denken over online en was dat niet 
vanzelfsprekend.  
 
Mijn observaties heb ik dagelijks uitgewerkt aan de hand van wat ik heb aangeduid als 
‘dagrapporten’.  Hierin  nam  ik  ook  de  observaties op wat betreft mijn rol als onderzoeker: 
hoe ik de dag had ervaren en hoe mensen op mij hadden gereageerd. Door dagelijks alle 
gebeurtenissen, gesprekken en algemene observaties de revue te laten passeren bij het 
uitwerken van mijn notities, kon ik direct reflecteren op mijn bevindingen, op mijn eigen 
handelen en op deze wijze nauwlettend in de gaten houden welke kant het onderzoek op 
ging. Deze rapporten zijn vervolgens chronologisch opgeslagen en per redactie gebun-
deld in aparte onderzoekslogboeken. Op deze manier was ik in staat om achteraf relevan-
te informatie bij specifieke (nieuws)gebeurtenissen makkelijk terug te vinden.  
 
Diepte-interviews  
Een tweede belangrijke waarnemingstechniek binnen het etnografisch onderzoek is het 
vraaggesprek, ook wel aangeduid met de term interview of diepte-interview. Het inter-
view is in sociaal-wetenschappelijk onderzoek een van de meest toegepaste dataverza-
melingsinstrumenten.53 Deze gesprekken geven de onderzoeker de mogelijkheid om zich 
te verplaatsen in de gedachtegang van andere personen, om te kunnen achterhalen hoe 
zij bepaalde situaties en processen ervaren. De respondenten wordt de mogelijkheid 
gegeven om hun eigen verhaal te vertellen en in te gaan op details. Hierdoor zal de bele-
ving van de geïntegreerde redactie, de veranderingen die plaatsvinden op de nieuwsre-
dacties beter begrepen kunnen worden vanuit het perspectief van de journalisten zelf.54  
 
De diepte-interviews worden afgenomen aan de hand van een zogenaamde itemlijst.55 
Op deze lijst staan de onderwerpen die in ieder geval aan de orde moeten komen in het 
gesprek, onafhankelijk van de volgorde waarin dit gebeurt. Er worden geen complete 
vragen uitgeschreven, afgezien van enkele algemene inleidende vragen die aan elke res-
pondent zijn gesteld, zoals de vraag naar het arbeidsverleden, hoe lang iemand voor de 
organisatie werkt en in welke functie(s). De itemlijst met de te behandelen gesprekson-
derwerpen is voor dit onderzoek gebaseerd op twee (van de vijf) niveaus van convergen-

                                                 
53 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 89. 
54 Dupagne  &  Garrison,  “The  meaning  and  influence  of  convergence”,  244. 
55 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 151-152; Hutjes & Van Buuren, De  
 gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 84; Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten  
 en procedures, 61. 
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tie van Gordon die het uitgangspunt vormen voor dit onderzoek: de organisatie van de 
redactie en de werkwijze van de journalisten. Deze itemlijst is aangevuld met onderwer-
pen  en  thema’s  die  zichtbaar  werden  tijdens  de  eerste  vier  weken  van  het  veldonderzoek;  
daarna begon ik met de interviews. Omdat ik in de eerste weken zelf kon zien hoe de 
werkwijze was en welke keuzes redacteuren en coördinatoren tijdens bepaalde situaties 
wel of niet hadden gemaakt, kon ik daaraan refereren of ernaar vragen in de interviews. 
De interviews gelden daarmee tevens als een controleprocedure: mijn eigen observaties 
kon ik verifiëren aan de hand van de antwoorden van de journalisten. Voor alle drie de 
case studies is min of meer dezelfde lijst gebruikt, met enkele aanpassingen van onder-
werpen die specifiek van toepassing waren op een van de redacties.56 Ook werd de lijst 
enigszins aangepast aan de functie van de respondent. Een coördinator of chef heeft 
minder (of geen) uitvoerende journalistieke taken dan een redacteur, dus in plaats daar-
van ging het gesprek meer over de specifieke taken van een coördinerende functie.  
 
Kenmerkend voor het diepte-interview bij kwalitatief onderzoek is dat de onderzoekers 
zich zoveel mogelijk verplaatsen in de situatie van de respondent zodat het vraaggesprek 
de vorm aanneemt van een conversatie en aansluit bij de context van de ondervraagde.57 
Het is aan de interviewer om goed te kunnen doorvragen bij bepaalde onderwerpen om 
misinterpretatie te voorkomen. Ik nam een neutrale rol aan in de gesprekken en wanneer 
gevraagd werd naar mijn mening gaf ik aan dat dit voor het gesprek en het onderzoek 
irrelevant was.58 Een deel van de respondenten gebruikte de interviews om hun onge-
noegen over bepaalde zaken binnen de organisatie kenbaar te maken, al dan niet in rela-
tie tot het onderwerp van convergentie of crossmedialiteit.  
 
De respondenten zijn gekozen op basis van theoretical sampling:  ‘een  doelgerichte  steek-
proeftrekking waarbij de onderzoeker(s) eenheden (situaties, gebeurtenissen of perso-
nen) selecteert op basis van hun potentiële   bijdrage   aan   de   analyse’.59 Op die manier 
wordt er gekeken welke (sleutel)personen het beste een bijdrage kunnen leveren aan het 
doel van het onderzoek. In sommige gevallen maakte ik zelf die keuze en soms atten-
deerden mensen mij op respondenten die voor mij van belang zouden kunnen zijn. Gedu-
rende de eerste weken van observatie werd duidelijk wie deze sleutelfiguren waren. Deze 
mensen werden dus niet voorafgaand aan het veldonderzoek geselecteerd, maar heb ik 
ter plekke om hun medewerking gevraagd. In totaal lieten twee redacteuren duidelijk 
merken dat ze geen behoefte hadden aan een interview, waardoor ik na enkele pogingen 
tot het maken van een afspraak uiteindelijk op zoek ben gegaan naar andere relevante 
respondenten.  
 
 

                                                 
56 Zie bijlage A voor de itemlijst zoals gehanteerd tijdens de diepte-interviews. 
57 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 61. 
58 Ibidem, 63. 
59 Hennie  Boeije,  “Kwalitatief  Onderzoek”,  in  Onderzoeksmethoden, (red.) Harm  ’t  Hart, Hennie Boeije &  
 Joop Hox (Amsterdam, Boom: 2005): 270. Zie ook: Glaser & Strauss, The Discovery of Grounded Theory.  
 Strategies for Qualitative Research, 45; Miles & Huberman, Qualitative data analysis: an expanded  
 sourcebook, 27. 
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Bij de uiteindelijke selectie heb ik er op gelet dat de onderzoeksgroep bestond uit een 
gevarieerde groep redacteuren, verslaggevers, chefs, eindredacteuren en (ad-
junct)hoofdredacteuren. Op deze manier moeten de geïnterviewden tezamen een repre-
sentatief beeld geven van de redactie.60 Daarom is in de selectie van de respondenten 
naast functie ook gelet op geslacht, leeftijd en de rol die de respondent speelt op de 
nieuwsvloer. Van sommige redacteuren was bekend dat ze een groot voorstander waren 
van crossmediaal werken en anderen stonden erom bekend terughoudend te zijn, bij-
voorbeeld met betrekking tot online journalistiek. Bij alle drie de nieuwsorganisaties in-
terviewde ik in ieder geval alle leden van de hoofdredacties, alle chefs of coördinatoren 
van de onderzochte deelredacties en daarnaast een aantal journalisten met verschillende 
functies van de deelredacties. Van elke deelredactie heb ik een gelijk aantal journalisten 
geïnterviewd.  Ik  begon  ‘bottom-up’  met  het  interviewen  van  de  journalisten  van  de  deel-
redacties en daarna de coördinatoren en chefs en tot slot de leden van de hoofdredacties. 
Op deze manier kon ik de eerder verworven informatie (anoniem) voorleggen aan de 
leidinggevenden of gebruiken om de argumenten van leidinggevenden te weerleggen 
met antwoorden en inzichten die ik uit eerdere interviews had verkregen. 
 
Voor de Volkskrant (inclusief De Persgroep Online) nam ik in totaal 35 interviews af met 
journalisten en leidinggevenden, waaronder voormalig hoofdredacteur Pieter Broertjes 
vanwege zijn prominente rol in de overgang naar een geïntegreerde redactie. Bij de FD 
Mediagroep interviewde ik in totaal 43 journalisten en leidinggevenden, waarvan 33 men-
sen van het Financieele Dagblad en 10 van BNR. Bij NOS Nieuws heb ik in totaal 42 jour-
nalisten geïnterviewd, waaronder vier leden van de hoofdredactie en voormalig hoofdre-
dacteur Hans Laroes. Voor de volledige (namen)lijst van alle respondenten, zie bijlage B.  
 
De diepte-interviews namen gemiddeld een uur in beslag. De gesprekken zijn opgeno-
men met een audiorecorder en na afloop volledig en letterlijk getranscribeerd. Geen en-
kele respondent heeft bezwaar gemaakt tegen de opname. Respondenten werd daarbij 
anonimiteit beloofd door geen namen in het onderzoek te noemen, alleen bij leden van 
de hoofdredactie was dit niet mogelijk gezien hun prominente rol en functie op de redac-
ties. Alle journalisten en leidinggevenden waren erg openhartig en lieten zich in mijn 
beleving niet beïnvloeden door de opname van het gesprek. Tijdens de eerste observa-
tieperiode konden ze wennen aan mijn aanwezigheid en is er een bepaalde mate van 
vertrouwen gecreëerd, waardoor de respondenten tijdens de interviews erg open waren 
en vrijuit spraken.  
 
Naast de diepte-interviews hebben er regelmatig informele gesprekken plaatsgevonden 
op de redactie; soms vluchtig bij het koffiezetapparaat of in de wandelgangen, met enke-
len werd wat uitgebreider koffie gedronken. Deze gesprekken zijn niet opgenomen om-
dat ze spontaan tot stand kwamen of omdat ik de gesprekspartner niet had geselecteerd 
voor een uitgebreid interview maar bij wie ik toch op zoek was naar nadere informatie 
met betrekking tot een functie of specifieke gebeurtenis. Van deze informele gesprekken 

                                                 
60 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 136-137. 
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maakte ik na afloop altijd meteen notities en aantekeningen. Daarnaast benaderde ik bij 
alle drie de nieuwsorganisaties enkele (buitenland)correspondenten per mail en met één 
van de correspondenten nam ik een uitgebreid telefonisch interview af.  
 
Documentenstudie  
Het verzamelen van documenten vormt de derde en de laatste waarnemingstechniek 
voor dit onderzoek.61 Tijdens mijn oriëntatieweek op de redacties in 2010 kreeg ik veel 
documenten in mijn bezit, voornamelijk de eerder geschreven beleidsplannen en evalua-
ties die (veelal) door de hoofdredacties waren geschreven in de loop der jaren. De hoofd-
redacties van de bestudeerde mediaorganisaties hebben allemaal de gewoonte om re-
dactionele veranderingen op schrift te stellen en te verspreiden onder alle journalisten. 
Zo schreef de voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws, Hans Laroes, elk jaar een noti-
tie waarin de koers van de nieuwsredactie uiteengezet werd. Ook crossmediale ideeën 
werden daarin verwoord. De Volkskrant gaf bij de overgang naar de convergente redactie 
zelfs een klein boekje uit (De Newsroom) waarin de nieuwe redactieorganisatie en -
werkwijze werd toegelicht. Deze beleidsplannen gaven inzicht in de visie en doelstellin-
gen die hoofdredacties de afgelopen jaren formuleerden met het oog op het functioneren 
van de nieuwsredacties. Op basis hiervan maakte ik een eerste analyse van de convergen-
te plannen zodat ik tijdens mijn langere onderzoeksperiode enige voorkennis had van alle 
ontwikkelingen die eerder plaats hadden gevonden. Op welke manier deze plannen des-
tijds ook mondeling werden gecommuniceerd, kan ik hiermee niet achterhalen.  
Tijdens de onderzoeksperiode van drie maanden verzamelde ik daarnaast relevante do-
cumenten zoals onderwerpenlijstjes en draaiboeken die tijdens vergaderingen werden 
uitgedeeld, interne e-mails en evaluatierapporten die zich in het redactiesysteem bevon-
den. De betreffende documenten zijn gebruikt als achtergrondinformatie tijdens de ob-
servatieperiode (om bijvoorbeeld de context van bepaalde situaties beter te begrijpen) en 
voor de diepte-interviews met de respondenten.  
 
3.4 Data-analyse en validatie 
 
Het etnografisch onderzoek van de drie oriëntatieweken en drie maanden aaneengeslo-
ten veldonderzoek op elk van de drie redacties heeft geresulteerd in een zeer omvangrij-
ke dataverzameling. Tijdens de oriëntatieweek kreeg ik de eerste beleidsplannen tot mijn 
beschikking, maakte ik de eerste observerende notities en nam ik de eerste informele 
interviews af (die nog niet werden opgenomen). In de daaropvolgende onderzoeksperio-
des van drie maanden kwamen daar de nodige documenten bij, wat resulteerde in hon-
derden  pagina’s  tekst  aan   relevante  evaluaties,  nota’s  en  e-mails. Alle uitgewerkte veld-
notities van observaties en vergaderingen uitgewerkt in dagrapporten leverden bijna 500 
honderd  pagina’s  tekst  op.  In  totaal  nam  ik  120  interviews  af.  62 Het (letterlijk) transcribe-
ren van deze gesprekken – gemiddeld  zo’n  veertien  A4’tjes  per   interview – leverde nog 
eens  ruim  1500  pagina’s  aan  materiaal  op. 
                                                 
61 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 157; Hutjes & Van Buuren, De geval- 
 studie: strategie van kwalitatief onderzoek, 79; Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 67. 
62 Voor een lijst met namen van de respondenten, zie bijlage B. 
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De uiteindelijke analyse van deze omvangrijke dataverzameling heeft plaatsgevonden op 
verschillende momenten. Ik maak hierbij onderscheid tussen verschillende fases die van 
toepassing zijn binnen de methode van kwalitatieve analyse en grounded theory. Deze 
fases zijn gebaseerd op het cyclische proces in het daaraan gerelateerde theorieontwik-
kelingsproces van de grounded theory: open, axiaal, en selectief coderen.63 Deze fases 
vormen een logische overlap met de codeercyclus van Wester en Peters: exploratie-, 
specificatie-, reductie- en integratiefase.64 Door middel van het coderen van de verwor-
ven data wordt een eerste stap gezet met betrekking tot de analyse van deze data.65 
Deze analyse leidt uiteindelijk tot het funderen van een theorie of het creëren van een 
overkoepelend theoretisch kader. Dit proces van het funderen van een theorie wordt 
gekenmerkt door de steeds terugkerende elementen van waarneming, analyse en reflec-
tie.66 
 
Exploratiefase: ontdekken van sensitizing concepts 
Wester   en   Peters   omschrijven   de   exploratiefase   als   het   ‘ontdekken   van   begrippen’.67 In 
feite begint deze fase al tijdens het veldonderzoek door het continu reflecteren op – en 
analyseren van – nieuw verworven data in de vorm van documenten, observaties, ge-
sprekken.  De   interviews  werden  na  afloop  meteen  samengevat,   belangrijke   thema’s   en  
uitspraken werden opgemerkt en genoteerd. De onderzoeksperiode van drie maanden 
werd op elke redactie  na  zes  weken  onderbroken  door  een  ‘pauze’  van  twee  weken  waar-
in ik de eerste interviews transcribeerde, mijn observaties analyseerde en daarbij naging 
of het onderzoek goed verliep. 68 Het is effectiever om niet met de daadwerkelijke analy-
se te wachten totdat alle data verzameld zijn omdat je na afloop van je onderzoeksperio-
de niet makkelijk meer terugkeert naar de redactie.69 Op alle redacties kon ik tijdens dit 
pauzemoment constateren dat het onderzoek goed verliep: ik was in staat om alle wen-
selijke routines en processen te observeren, documenten te verzamelen, mijn itemlijst 
bleek accuraat en de gesprekken en diepte-interviews verliepen soepel.  
 

 
  
                                                 
63 Glaser & Strauss, The Discovery of Grounded Theory, 105; Anselm, Strauss & Corbin, Basics of Qualitative  
 Research. Grounded Theory Procedures and Techniques (Newbury Park: Sage, 1990): 58 
64 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 43. 
65 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis (Londen:  
 Sage: 2006): 43.  
66 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 43. 
67 Ibidem.  
68 Hermans, Beroepsmatig handelen van journalisten, 59. 
69 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 99. 

Fasering veldonderzoek en eerste exploratiefase 
a) Kennismakingsfase 
b) Eerste observatieperiode 
c) Afnemen van eerste interviews 
d) Pauze: transcriberen eerste interviews, eerste analyse van dataverzameling 
e) Hervatten van observaties en afnemen laatste interviews 
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Na de ingelaste onderbreking kwam ik terug op de redacties en rondde ik de laatste we-
ken af door de interviews en de observaties te hervatten. De onderzoeksperiodes zijn op 
deze manier gestructureerd aan de hand van een vaste indeling en opbouw (zie kader) 
waarbinnen de dataverzameling plaatsvond en waarmee tegelijkertijd de explorerende 
analyse begon. 
 
Door het maken van veldnotities en het reflecteren op deze notities en de verkregen 
documenten en (in)formele gesprekken komen uiteindelijk de zogenaamde sensitizing 
concepts naar voren: een losse verzameling van patronen en concepten die een eerste 
richting geven aan het onderzoek.70 Wat zijn belangrijke elementen en onderwerpen in 
het onderzoeksveld en komen deze vaker voor? In deze fase noteerde ik belangrijke dis-
cussies en vraagstukken rondom nieuwsgebeurtenissen die plaatsvonden op de redacties, 
zoals de berichtgeving rondom Dominique Strauss-Kahn of terugkerende handelingen of 
opmerkingen van de coördinatoren tijdens vergaderingen, zonder dat ik al concreet wist 
bij welk thema of categorie ik deze kon onderbrengen. Na de afronding van het veldon-
derzoek op de redacties ben ik vervolgens eerst alle interviews zelf gaan transcriberen, 
waarvan  er  zo’n  veertig  zijn  uitgewerkt  door  een  student-assistent. Tijdens het uitwerken 
van deze interviews maakte ik wederom aantekeningen met betrekking tot de meest 
relevante  thema’s  en  categorieën.   
 
Specificatiefase: open coderen 
Na het transcriberen van alle interviews (exploratiefase) en het meer globaal noteren van 
terugkerende  thema’s  heb  ik  alle  transcripten  van  de  interviews  en  de  dagrapporten  (per  
redactie) doorgelezen aan de hand van careful read-ing. Deze specificatiefase omschrijven 
Wester   en   Peters   als   ‘het   verder   ontwikkelen   van   de   begrippen’   die   zijn   ontdekt   in   het  
veldwerk.71 Deze fase is in lijn met wat Glaser en Strauss open coderen noemen, of wat 
Charmaz   ‘initial  coding’  noemt.72 Het coderen brengt structuur en richting aan in de on-
derzoeksresultaten.73 Deze eerste codeerfase blijft dicht op de data zelf en legt nader 
bloot   welke   thema’s   aan   de   orde   komen.74 Het moet een eerste aanzet geven tot het 
vinden van een kader waarbinnen de onderzoeksresultaten gepositioneerd kunnen wor-
den. Dit is de eerste officiële fase binnen de kwalitatieve analyse.  
 
Interessante patronen moeten herkend worden, maar ook of ze overeenkomen met de 
verwachtingen. Zitten er ook inconsistenties en tegenstellingen in? 75 Bij NOS Nieuws en 
Het FD ontdekte ik al snel de discrepantie tussen de beoogde crossmediale opzet en de 
uitvoering daarvan in de praktijk. Bij de Volkskrant stuitte ik op een de-convergente stra-
tegie  die  in  de  praktijk  tot  belangrijke  dilemma’s  en  vraagstukken  leidde.  Dit  resulteerde 
in deze eerste specificatiefase tot themacodes zoals: betrouwbaarheid bronnen, genera-

                                                 
70 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 210; Westers & Peters, Kwalitatieve analyse:  
 uitgangspunten en procedures, 41. 
71 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 43. 
72 Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, 47. 
73 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 93. 
74 Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, 47-48. 
75 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 210. 
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listen, specialisten, eerstelijns, tweedelijns, calimero, online statistieken, onduidelijke 
werkzaamheden, werkritme, samenwerking met online, visie op nieuwssite, rol van de 
coördinator, rol van de lezer/kijker, onderling contact tussen redacties. Hieraan toege-
voegd werden vervolgens de variatiecodes, of de uitspraken bijvoorbeeld positief of ne-
gatief waren: niet/wel tevreden over samenwerking, of trots/niet trots op eigen nieuwssi-
te.76 Dit proces – het aanbrengen van de eerste codes – werd toegepast op de interviews 
en de verzameling van dagrapporten en creëert na afloop een eerste analytische richting 
van het onderzoek.  
 
Reductiefase: axiaal coderen 
In deze derde fase, door Wester en Peters aangeduid als reductiefase, worden de belang-
rijkste   kernbegrippen  bepaald.  De   thema’s   en   categorieën  die   zijn   gecreëerd   in  de   fase  
van het open coderen worden ondergebracht in een overkoepelende structuur die rich-
ting moet geven aan het uiteindelijke theoretische betoog, de subcategorieën.77 Glaser 
en Strauss noemen dit axiaal coderen. Het brengt de codes van een beschrijvend niveau 
naar een breder, conceptueel kader. Omdat het geen lineair proces betreft ga je ook in 
deze fase meerdere keren terug naar de eerste codes en het oorspronkelijk materiaal om 
te kijken welke data wel en niet passen binnen dit bredere kader en of belangrijke the-
ma’s  over  het  hoofd  zijn  gezien.  
 
In deze fase zijn de eerder vastgestelde open codes ondergebracht bij drie centrale kern-
begrippen: (hoofdredactioneel) management, (organisatorische) routines en (journalis-
tieke)  cultuur.  In  deze  fase  is  er  meer  ruimte  om  de  eerder  vastgestelde  thema’s  te  inter-
preteren en de relatie tussen de kernbegrippen te bepalen. Door deze drie kernbegrippen 
ten opzichte van elkaar te positioneren werd oorzaak-gevolg steeds duidelijker in de 
beschrijving van de data. Of het concept van convergentie in de praktijk succesvol is, 
hangt samen met het al dan niet formuleren van een heldere visie op convergentie door 
het management. Het in beweging krijgen van de journalistieke cultuur hangt nauw sa-
men met de manier waarop de oorspronkelijke plannen in de praktijk worden uitgevoerd 
en nageleefd: welke routines worden aangepast? Vanuit de bepaling van deze begrippen, 
keer je wederom terug naar het oorspronkelijke materiaal om te kijken of het kader een 
goede representatie geeft van de originele data en hoe deze zich tot elkaar verhouden.  
 
Integratiefase: selectief coderen 
In de laatste codeerfase, de integratiefase, ligt de nadruk op het uitwerken van de theo-
rie.78 Dit wordt ook wel het selectief of theoretisch coderen genoemd. De algemene co-
des worden in deze fase aan elkaar gerelateerd en ze worden getoetst aan de hand van 
een bestaande theorie of door een in het onderzoek ontwikkelde theorie. Uiteindelijk 
leidt dit tot het creëren van een coherent verhaal waarin duidelijk wordt hoe de relevante 
thema’s  zich  verhouden  tot  elkaar  en  tot  het  theoretisch  kader.   
 

                                                 
76 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 94. 
77 Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, 60. 
78 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 43. 
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Deze eerste open codes worden uiteindelijk via de centrale kernbegrippen omgebogen 
naar definitieve concepten zoals journalistiek leiderschap, conflicterende werkritmes, 
hiërarchische verhoudingen, een autonome redactiecultuur. De definitieve concepten 
vormen onder de paraplu van de kernbegrippen de basis van het uiteindelijke theoreti-
sche betoog. De niveaus van Gordon nieuwsgaring en organisatie van de redactie, die in 
eerste instantie richting hebben gegeven aan deze dissertatie en voor afbakening van de 
term  ‘convergentie’  hebben  gezorgd, zijn uiteindelijk opgegaan in een bredere interpre-
tatie van convergentie waarvan de kernbegrippen management, routines en cultuur de 
basis vormen voor dit onderzoek. Dit proces van het funderen van de theorie ziet er 
schematisch als volgt uit: 
 

Specificatiefase 
Open coderen 

Reductiefase 
Axiaal coderen 

Integratiefase 
Selectief coderen 

 
 
Onder andere: 
 
Betrouwbare bronnen 
Nieuwsselectie 
Onderling contact 
Vergadermomenten 
Vergaderrituelen 
Verhoudingen 
Calimero 
Redactiesysteem 
Evaluaties 
Clicks / statistieken 
Generalisten 
Specialisten 
Eerstelijns 
Tweedelijns  
………. 

 
 

Management 
 

 
conceptualisering 
implementatie & evaluatie 
herdefiniëring  
visie & leiderschap 

 
 

 
Routines 

 

 
redactionele organisatie 
redactiesystemen 
conflicterende ritmes 
coördinatie 
nieuwsselectie 
profiel 
statistieken 

 
 
 

Cultuur 

 
samenwerking 
autonomie 
communicatie 
betrokkenheid 
hiërarchie 
 

Data ordenen d.m.v. codes  
  

van codes naar kernbegrippen 
 

terugkoppeling naar theorie 
 

 
Alhoewel de generaliseerbaarheid van (etnografisch) case studieonderzoek lastig is van-
wege het unieke en complexe karakter van individuele cases en het doen van algemene 
uitspraken daarom vaak geen doel is van dergelijk onderzoek, geven Paterson & Domin-
go aan dat de patronen op redacties wereldwijd zeer herkenbaar en overeenkomstig zijn: 
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‘Generalizing  the  findings  of  ethnographic studies is not advisable, but the similarities across 
chapters from very different geographic (from Argentina to China) and temporal (1998-2007) 
settings is striking  and  suggests  established  patterns  in  the  industry.’79 

 
Dit onderzoek toont inderdaad aan dat de patronen van convergentie op de door mij 
onderzochte nieuwsredacties grotendeels overeenkomen. Gekozen is daarom voor een 
uitwerking waarin de cases aan de hand van de overkoepelende concepten worden be-
schreven, zonder daarbij voorbij te gaan aan het unieke karakter en de eigen context van 
de redacties. Dat case studieonderzoek geen enkele generaliseringspretentie heeft is dan 
ook onjuist. In dit onderzoek ligt de nadruk op een intensieve beschrijving van specifieke 
en complexe processen, maar de overeenkomstige resultaten zorgen ervoor dat het wel 
degelijk mogelijk is om algemeen geldende uitspraken te doen.80  
 
Het gebrek aan betrouwbaarheid van de resultaten van kwalitatieve case studies en et-
nografisch onderzoek is een van de belangrijkste punten van kritiek, in het bijzonder van-
uit de kwantitatieve hoek.81 In het verleden is er door wetenschappers inderdaad te wei-
nig aandacht besteed aan het kwaliteitscriterium. De etnografische Newsroomstudies uit 
de jaren zeventig en tachtig gaven weinig tot geen informatie over het aantal geïnter-
viewde journalisten of over de manier waarop de onderzoekers hun data analyseerden. 
Volgens onderzoekers Miles en Huberman heeft dit te maken met ontbrekende richtlij-
nen en regels binnen de traditie van kwalitatief onderzoek en weten wetenschappers 
daarom   niet   goed   hoe   zij   het   onderzoek  moeten   verantwoorden:   ‘Researchers   are   not  
being cryptic or obtuse. It’s   just   that   they   have   a slim tradition to guide their analytic 
moves,  and  few  guidelines  for  explaining  to  their  colleagues  what  they  did,  and  how.’82 
 
Dergelijke beschrijvingen en verantwoording van een kwalitatief uitgevoerde analyse zijn 
wel mogelijk. De laatste decennia zijn onderzoekers zich meer bewust van de kwaliteits-
aspecten van dit type onderzoek en daarom is er meer aandacht voor een systematische 
uitvoering en vragen wetenschappers zelf ook om duidelijke richtlijnen.83 Het belang van 
een onderzoek dat navolgbaar en controleerbaar is, wordt meer erkend. Verantwoording 
van de inhoud van het onderzochte materiaal, nauwgezette documentatie van de data-
verzamelingsprocedures en een expliciete rechtvaardiging van de analyse dragen bij aan 
het creëren van dit soort richtlijnen.84  
 
Dit onderzoek voldoet aan die verantwoording en rechtvaardiging door een systemati-
sche aanpak van het etnografisch onderzoek. De hierboven beschreven methode van het 
veldwerk en de daarop volgende gefaseerde analyse van de dataverzameling zijn daar het 
bewijs van. Alle verschillende data zijn per case gestructureerd en opgeslagen: beleids-

                                                 
79 Paterson,  “Why  Ethnography?”,  6. 
80 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 61. 
81 Ibidem, 58. 
82 Miles & Huberman, Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, 262. 
83 Boeije  (2009),  “Kwalitatief  onderzoek”,  273;  Alexander  R.  J.  Pleijter,  Typen en logica van kwalitatieve  
 inhoudsanalyse in de communicatiewetenschap (Ubbergen: Tandem Felix, 2006): 29. 
84 Hutjes & Van Buuren, De gevalstudie: strategie van kwalitatief onderzoek, 59. 
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plannen (per periode), interviews (per respondent) en observaties (per dag) waardoor ik 
voortdurend terug kon vallen op de ruwe onderzoeksgegevens en mijn analyse gestructu-
reerd kon uitvoeren. Verificatie van alle data is hierdoor ook voor externen mogelijk.  
 
Omdat etnografisch onderzoek volledig afhankelijk is van de interpretatie van alle ge-
beurtenissen, gesprekken en processen van mij als onderzoeker, zijn er enkele hulpmid-
delen ingezet met betrekking tot de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek, de 
zogenaamde controleprocedures. 85 Naast de al eerder genoemde procedures van litera-
tuuronderzoek, systematische reflectie en theoretical sampling, kunnen daar de triangula-
tie,  replicatie  en  ‘member-checks’  aan  toe  worden  gevoegd. 
 
Het principe van triangulatie gaat ervan uit dat informatie wordt verzameld en verwerkt 
vanuit verschillende invalshoeken om de betrouwbaarheid te bevorderen.86 Dit wordt 
ondervangen door de drie waarnemingsmethoden binnen het etnografisch onderzoek: 
observaties, diepte-interviews en een documentenanalyse. Maar het moet ook binnen 
deze waarnemingsmethoden worden toegepast. Zo is er bij diepte-interviews op verschil-
lende manieren gevraagd naar dezelfde informatie. Dit is om te achterhalen wat een 
respondent precies bedoelt zodat eventuele onduidelijkheden of verkeerde interpretaties 
voorkomen worden.  
 
Wanneer er een observatie van een gebeurtenis plaatsvindt, is het wenselijk om een 
soortgelijke gebeurtenis vaker dan één keer waar te nemen. Dit is de toepassing van re-
plicatie. Zo wordt er uitgesloten dat het gaat om een toevallige waarneming. Bij de her-
haling van waarnemingen zal de relevantie van de observatie toenemen en dus de be-
trouwbaarheid van de resultaten. Wanneer een gebeurtenis zich toch maar één keer 
voordoet en de onderzoeker van mening is dat deze situatie wel degelijk iets aantoont, is 
het van belang om bij (meerdere) betrokken actoren te achterhalen of dit representatief 
is of niet.  
 
Dit  is  in  lijn  met  de  controleprocedure  van  de  ‘member-checks’.  Om  te  achterhalen  of  een  
interpretatie van een waarneming of van een gesprek overeenkomt met het perspectief 
van de betrokken actoren (respondenten, mensen in het veld) kan dit worden gecheckt 
bij de actoren zelf. Observaties van de onderzoeker worden voorgelegd (mondeling of 
schriftelijk) zodat hier feedback op gegeven kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat 
de onderzoeker de gebeurtenis verkeerd – bijvoorbeeld te veel vanuit zijn eigen referen-
tiekader – interpreteert. Deze controleprocedure wordt overigens niet bij elke waarge-
nomen handeling uitgevoerd omdat dit dan veel tijd in beslag zou nemen. Bij essentiële 
of discutabele situaties is het van belang. Na afloop van vergaderingen of bij het lezen 
van interne communicatie heb ik met enige regelmaat navraag gedaan bij de betrokken 
personen waarom bepaalde keuzes werden gemaakt of wat er met sommige opmerkin-
gen werd bedoeld om zo zeker te kunnen zijn van de juiste interpretatie. 

                                                 
85 Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 193-195. 
86 Hammersley & Atkinson, Ethnography: principles in practice, 230; Koetsenruijter & Van Hout, Methoden  
 voor journalism studies, 102; Wester & Peters, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, 193. 
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Daarnaast heb ik als  ‘member-check’  bij alle drie de redacties na afloop van mijn onder-
zoeksperiode een terugkoppeling gegeven van mijn eerste analyse en conclusies. Bij de 
Volkskrant is dit gebeurd aan de hand van een wetenschappelijk artikel dat specifiek ging 
over de (de-)convergente ontwikkelingen bij deze krant. Dit artikel is gedeeld met alle 
respondenten en gepubliceerd in de International Communication Gazette.87 Het nadeel 
van deze manier van terugkoppelen (debriefen) was dat er weinig inhoudelijke feedback 
kwam van zowel hoofdredactie als andere respondenten na het verstrekken van dit arti-
kel. De reacties die ik van enkele respondenten kreeg, gaven wel aan dat de analyse her-
kenbaar was. Bij de FD Mediagroep en NOS Nieuws heb ik mijn eerste bevindingen mon-
deling gepresenteerd op de redacties. De hoofdredacteuren gaven er de voorkeur aan om 
deze bijeenkomst te laten plaatsvinden in het bijzijn van (alleen de) leidinggevenden: 
hoofdredactie en de belangrijkste coördinatoren en chefs. Daardoor kon niet iedereen op 
de redactie kennis nemen van mijn resultaten, maar wel een belangrijk deel. Het waren 
nuttige bijeenkomsten die mij als onderzoeker hielpen te controleren of mijn interpreta-
ties overeenkwamen met die van de mensen uit het veld. Op beide redacties bleek dit het 
geval, wat de resultaten wederom representatief maakte.  
 
Deze mondelinge terugkoppeling naar de redacties vond enkele maanden na mijn veld-
onderzoek plaats. Op dat moment bestond mijn analyse uit de eerste conceptuele kaders 
die nog in ontwikkeling waren. Door deze te presenteren als zodanig, als een eerste aan-
zet om tot conclusies te komen, en de reacties daarop mee te nemen voor mijn verdere 
uitwerking kregen de definitieve concepten steeds meer vorm. De controleprocedure 
hielp daardoor mijn analyse op deze wijze ook inhoudelijk op weg. 
 

                                                 
87 Tameling  &  Broersma,  “De-converging the Newsroom: Strategies for Newsroom change and their influence  
 on  journalism  practice”,  in  International Communication Gazette 75, No.1 (2013): 19-34. 
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Hoofdredactionele plannen 
Een crossmediale horizon 

 
 
 
In de Nederlandse journalistiek ontstond aan het begin van de 21e eeuw het besef dat 
de opmars van digitale nieuwsproductie en online nieuwsconsumptie mogelijkheden 
bood voor de integratie van voorheen gescheiden mediaplatformen. Deze ontwikke-
lingen sloten aan bij het gevoel dat nieuwsredacties – gedwongen door dalende op-
lagen en afnemende kijkcijfers – in beweging moesten komen. De strategie van me-
diaconvergentie bood in de ogen van veel hoofdredacteuren die mogelijkheid. Door 
de plannen van de hoofdredacties te analyseren, wordt inzichtelijk gemaakt welke 
visie er schuilging achter de implementatie van een convergente redactie en hoe er 
vorm is gegeven aan het redactionele veranderingsproces. Door convergentie op 
deze manier te benaderen kan beargumenteerd worden waarom doelstellingen in 
eerste instantie wel of niet naar tevredenheid zijn behaald en waarom de redacties 
gedwongen  werden  om  andere  keuzes  te  maken.  Uit  de   interne  nota’s   is  een  over-
eenkomstige fasering te herkennen op alle drie de redacties. Nadat de eerste redac-
tionele concepten zijn geformuleerd (2005-2008), volgt een fase van implementatie 
en evaluatie (2006-2009) gevolgd door een herdefiniëring van de oorspronkelijke 
plannen (2009-2011).1 In dit hoofdstuk wordt de periode tussen 2005 en 2011 in chro-
nologie besproken aan de hand van deze eerste hoofdredactionele beleidsdocumen-
ten en de daarop volgende aanpassingen.2  
 
4.1 Conceptualisering: de eerste stap naar convergentie  
 
De aanzet tot een convergente redactie wordt door alle nieuwsorganisaties in eerste 
instantie geformuleerd in beleidsplannen. Deze plannen worden bij de Volkskrant, NOS 
Nieuws en de FD Mediagroep geschreven door de hoofdredacties die daarin hun ideeën 
ventileren over de noodzakelijke veranderingen en koerswijzigingen. Uit deze plannen 
blijkt dat het model van een geïntegreerde redactie in 2005 voor het eerst werd geformu-

                                                 
1 Tameling  &  Broersma,  “Crossmediale  dilemma’s.  De  zoektocht  naar convergentie bij Nederlandse  
 nieuwsmedia”,  237. 
2 In de beschrijving van de plannen worden de begrippen gehanteerd zoals deze in de beleidsplannen en op  
 de nieuwsvloer worden geformuleerd om zo de terminologie van de redacties zelf in kaart te brengen.  
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leerd bij NOS Nieuws. De Volkskrant en de FD Mediagroep doen dat respectievelijk in 
2006 en 2007.  
 
4.1.1. De vorming van NOS Nieuws: alle media op één redactie 
De NOS preludeerde in de beleidsnota uit 2003 Ten Aanval van het NOS Journaal op sa-
menwerking met het Radio 1 Journaal. Aangezien voortschrijdende digitalisering uitwis-
seling tussen radio- en televisiecontent mogelijk maakt, was dit volgens de hoofdredactie 
onvermijdelijk. Ook was er daarbij aandacht voor de rol van het internet als nieuwsplat-
form.  Hoewel  in  eerste  instantie  de  vrees  bestond  dat  ‘het  internet  er  in  één  klap  voor  zou  
zorgen  dat  krant,  radio  en  televisie  fossielen  zouden  worden’,  werd  die  angst  in  Ten Aan-
val getemperd. De hoofdredactie beschouwt daarin het onlineplatform als een aanvul-
lend   medium:   ‘Internet   is   tot   beperkte   proporties   teruggebracht;   een   medium   dat   de  
huidige massamedia aanvult en ondersteunt.’3 Opgemerkt werd wel dat de techniek er-
voor zal zorgen dat de computer, telefoon en televisie zullen gaan versmelten, en dat een 
nauwe samenwerking met de online redactie noodzakelijk is.4  
 
Het was hoofdredacteur Hans Laroes die deze plannen formuleerde. Op dat moment was 
hij hoofdredacteur van het achtuurjournaal op televisie. Laroes begon zijn carrière bij het 
NOS Journaal in 1988 als parlementair verslaggever en was daarvoor werkzaam bij ver-
schillende kranten. Binnen de NOS klom hij langzaam op in de hiërarchie van een nieuws-
redactie: van redactiechef, naar adjunct-hoofdredacteur tot plaatsvervangend hoofdre-
dacteur. In 2002 werd hij hoofdredacteur.5 Hij bekleedde daarbij geen functie in de direc-
tie van de NOS. Het initiatief om na te denken over een nieuwe organisatiestructuur 
kwam oorspronkelijk vanuit de directie. NOS-directeur Ruud Bierman nam het kernteam 
van de NOS (de hoofdredacteuren van het Journaal, Radio Sport, Actueel) in 2002 mee 
naar een nieuwsredactie van de Deens Publieke Omroep die zijn sport- en nieuwsredac-
ties had samengevoegd  en  gedigitaliseerd.  Bierman  wilde  zijn   team   ‘een  beetje  opwar-
men  voor  iets  vergelijkbaars’.6  
 
Uiteindelijk werd drie jaar later, in 2005, in de omvangrijke beleidsnota Hooggeëerd Pu-
bliek, een concreet concept voor de samenwerking tussen de verschillende mediaplat-
formen gepresenteerd: een nieuwe redactieorganisatie waarin radio, televisie, teletekst 
en  internet  worden  geïntegreerd.  Hoewel  ‘inhoudelijke,  journalistieke  winst’  voorop  staat,  
viel de implementatie van deze nieuwe NOS samen met noodzakelijke bezuinigingen.7 
Deze nieuwe convergente redactie kreeg de naam NOS Nieuws. Hierdoor werd, zo bere-
deneerde de hoofdredacteur, de som aan kennis, capaciteiten en materiaal groter dan bij 
de individuele redacties het geval was. Het was een omvangrijke reorganisatie waarbij 

                                                 
3 Nederlandse Omroep Stichting [NOS], Ten Aanval (Hilversum: NOS, 2003): 47. 
4 Ibidem. 
5 Klaske Tameling,  “Mijn  lobbywerk  is  onvermijdelijkheid  creëren”,  in  De Hoofdredacteur, red. Wijfjes & De  
 Jong (Diemen, AMB: 2011) : 202. 
6 Hans Laroes, De littekens van de dag. Kracht en zwakte van de journalistiek en het nieuws van morgen  
 (Amsterdam: Balans, 2012): 122-125. 
7 NOS, Ten Aanval, 45; NOS, Hooggeëerd Publiek (Hilversum: NOS, 2005): 35.  
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met 400 fte de grootste multimediale redactie van Nederland ontstond.8 ‘Een   journalis-
tiek inhoudelijke visie geldt als basisvoorwaarde om de nieuwe digitale tijd aan te kun-
nen, en op alle nog bestaande of nog te ontwikkelen plekken actief aanwezig te kunnen 
zijn’, aldus Laroes in Hooggeëerd Publiek. 9 Het plan schreef verder voor dat er een moni-
tor- en adviesclub moest komen die op basis van advies van buitenstaanders na gaat 
denken over toekomstige plannen. Ook werd er geopperd om tweemaal per jaar een 
werkconferentie   te   houden  met   als   thema   ‘Het   tikken   van   de   digitale   tijd.  Wat   is   onze  
rol?’10 Laroes schreef in deze nota dat een plan op papier niet hetzelfde is als de daadwer-
kelijke uitvoering ervan. Workshops en concrete afspraken moeten er daarom voor zor-
gen dat de plannen werkelijkheid worden. Daarbij benadrukte Laroes dat het niet slechts 
een project van de hoofdredactie betreft, maar dat ideeën vanuit de redactie moeten 
groeien.11 
 
Voor de organisatie van de redactie betekende het dat alle deelredacties van televisie, 
radio en internet fysiek werden geïntegreerd op één NOS-redactie. De redacties van 
internet en televisie zaten al in hetzelfde gebouw maar op een andere etage, de redactie 
van de radio zat tot 2006 zelfs in een ander pand. Nu komt er één vloer voor alle NOS 
Nieuws-medewerkers, met de centrale tafel als middelpunt van de nieuwsvloer. Coördi-
natoren, chefs en leden van de hoofdredactie gaan vanaf deze plek overleggen over de 
keuze voor nieuwsverhalen. Verslaggevers zullen werken met digitale montagetechnie-
ken. Voor de hele redactie is er een gemeenschappelijk redactiesysteem beschikbaar, 
iNews. Hierin kan alle redactionele informatie – draaiboeken en planning – tussen alle 
deelredacties en platformen worden gedeeld.  
 
Hooggeëerd Publiek beschreef de nieuwe redactieorganisatie, maar weinig aandacht ging 
uit naar veranderingen die zullen plaatsvinden op het niveau van de individuele journalist. 
Redacteuren en verslaggevers moeten gaan werken voor de verschillende media, zo 
wordt duidelijk, maar hoe ze dat precies moeten doen, werd in dit plan niet toegelicht. 
Opgemerkt wordt alleen dat de redacteuren multimediaal garen, maar vaak mediaal 
zullen verwerken.12 Verslaggevers zullen grotendeels worden ingezet voor één specifiek 
medium, zoals ze dat gewend zijn. De nadruk lag bij de vorming van deze geïntegreerde 
redactie op het aantal verschillende nieuwsverhalen en dat het de invalshoeken van jour-
nalistieke   producties   moet   vergroten,   waarbij   pluriformiteit   het   uitgangspunt   is.   ‘Het 
verhaal  dat  ’s  ochtends  op  de  autoradio  te  horen  is,  mag  niet  ’s  avonds  ook  nog  het  acht-
uurjournaal   beheersen.’13 Tenzij het onvermijdelijk groot nieuws betreft. Daarbij is het 
van belang dat het nieuws 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt geproduceerd en 
geüpdatet op verschillende platformen.  
 

                                                 
8 NOS, Hooggeëerd Publiek , 27; Interne cijfers NOS Nieuws uit 2012. 
9 NOS, Hooggeëerd Publiek, 35. 
10 Ibidem, 22. 
11 Ibidem, 26. 
12 Ibidem, 74. 
13 Ibidem, 28 
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De hoofdredactie van NOS Nieuws erkende dat journalistieke veranderingen gaande 
waren, maar ze benoemt ook expliciet dat bepaalde normen en waarden overeind blijven. 
In Hooggeëerd Publiek stond dat een tijd van   ‘digitalisering  en  een  nieuwe   infrastructuur  
van informatie-uitwisseling vraagt om aanpassingen van de kant van de journalistiek 
omdat mensen anders om zullen gaan met de manier waarop zij aan informatie komen 
en  die  informatie  behandelen’.14 Het veronderstelt  daarom  ‘een  andere  denk- en werkwij-
ze   met   organisatorische   en   inhoudelijke   consequenties’.   Deze   constateringen   werden  
voorafgegaan door tien beloften aan het NOS-publiek waarin we kunnen lezen dat NOS 
Nieuws – de derde belofte – wel  ‘volgens  de  traditionele journalistieke normen opereert, 
dat wil zeggen: hoor en wederhoor, respect voor privacy en nauwkeurigheid voor snel-
heid’.  Verderop  in  het  beleidsplan  wordt  weer  expliciet  benoemd  dat  de  uitgangspunten  
hetzelfde blijven: 
 

‘De  24-uurs nieuwswereld waarin we nu werken stelt andere eisen dan de bulletinwereld van 
tien jaar geleden. Maar het is goed om vast te stellen dat de principes van ons vak, de uit-
gangspunten  van  onze  organisatie,  onveranderd  kunnen  en  moeten  blijven.’15 

 
Met het oog op de nieuwsgaring werd benadrukt dat de feiten moeten kloppen, dat deze 
gescheiden moeten worden van meningen en dat één bron, geen bron is. De druk om te 
produceren en publiceren mag geen reden zijn om halve of kwart-feiten op de zenders te 
gooien,   ‘omdat  er  nu  eenmaal updates nodig zijn’. 16 Bovendien moest de selectiefunctie 
overeind blijven omdat de NOS-journalisten op basis van vakmanschap, ervaring en inte-
griteit   het   beste   kunnen   kiezen  wat   het   publiek  wil   horen,   zien   of   lezen.   ‘We   zijn   geen  
jukebox waarin de klant een muntje gooit om het nummer te horen dat-ie  toch  al  kent.’17 
NOS Nieuws baseerde zich in dit beleidsplan op een publieksonderzoek van Leon de 
Wolff waaruit blijkt dat het publiek feiten, inzicht en overzicht wil en geen meningen, 
geen bekende Nederlanders en geen emotie.18  
 
De hoofdredactie van NOS Nieuws was van mening dat de nieuwsorganisatie mee moest 
gaan  met  de  ontwikkelingen  en  dat  de  nieuwsorganisatie  ‘onorthodox  wil  zijn  in  journalis-
tiek  denken  en   in  het  denken  over   toepassingsmogelijkheden’.19 Als  voorbeeld  van  zo’n  
‘onorthodoxe’  mogelijkheid  werd  voorgesteld  om  samenwerkingsverbanden  met  organi-
saties  en  bedrijven   ‘buiten  de  traditionele  plekken’  aan  te  gaan.  Hieruit  sprak  erkenning  
voor fundamentele journalistieke veranderingen en het besef dat er geëxperimenteerd 
moest worden met andere vormen van journalistiek. De hoofdredactie van NOS Nieuws 
gaf daarbij aan zich ervan bewust te zijn dat het een lang en lastig proces zou worden en 
dat de overgang niet meteen een succes zou zijn. Het zou volgens haar verwachting in 
eerste instantie leiden tot vervreemding: leidinggevenden moeten hun (multimediale) 
evenwicht nog vinden, de werkdruk zal toenemen en de productie zal voorlopig belang-

                                                 
14 NOS, Hooggeëerd Publiek, 13. 
15 Ibidem, 14. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, 17. 
19 Ibidem, 21. 
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rijker worden dan het inhoudelijke journalistieke debat. Wekelijks overleg, maandelijkse 
evaluaties en een dubbele bezetting van de hoofdredactie op de redactie moeten ervoor 
zorgen dat alle hobbels en hindernissen snel opgelost worden.  
 
In het beleidsplan Hooggeëerd Publiek ging eveneens aandacht uit naar het huidige en 
veranderende leiderschap op de redactie.20 Dat het voor leidinggevenden, naast de 
hoofdredactie ook voor chefs en coördinatoren van (deel)redacties, een grote omslag zou 
zijn, was een punt van aandacht. Ze zouden na de reorganisatie te maken krijgen met een 
veelvoud aan veranderingen zoals schaalvergroting, multimedialiteit, nieuwe technieken, 
nieuw journalistiek beleid, andere verantwoordelijkheden op het gebied van budget-
beheer en personeelsbeleid, en het communiceren en evalueren van nieuwe plannen. 
Daarom is het de bedoeling dat de chefs en coördinatoren cursussen en opleidingen krij-
gen om zich deze nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het werd door de hoofdredactie 
van  NOS  Nieuws  een  ‘culturele  evolutie’  genoemd en erkend werd dat er in de journalis-
tiek   geen   traditie   is   om   mensen   als   ‘chef’   op   te leiden en dat het de vakmannen en  
-vrouwen zijn die vaak op deze posities terechtkomen zonder dat ze daarvoor gekwalifi-
ceerd zouden zijn, helemaal niet volgens de eisen van deze tijd. Daarbij merkte de hoofd-
redactie op dat journalisten liever niet geleid worden, maar dat ze als professional heel 
goed in staat zijn om zelf beslissingen te nemen.21  
 
4.1.2 De Newsroom van de Volkskrant Multimedia Groep 
Bij de Volkskrant was het hoofdredacteur Broertjes die in 2006 de convergente redactie 
lanceerde en implementeerde. Broertjes was op dat moment ruim tien jaar hoofdredac-
teur en heeft de krantenoplagen zien dalen van 366.000 exemplaren in 1996 naar 252.821 
in 2006. Broertjes kwam in de hoofdredactie terecht door zijn journalistieke prestaties 
binnen de eigen organisatie. Na zijn studie ging hij in 1979 aan het werk bij de Volkskrant 
als redacteur sociale economie.  Daar  kwam  hij  binnen  als   ‘ambitieus  en  energiek  redac-
tielid’  en  participeerde  in  de  nodige  overlegorganen  en  commissies.22 Na een cheffunctie 
trad hij in 1990 tot de hoofdredactie toe als adjunct-hoofdredacteur en vijf jaar later volg-
de hij Harry Lockefeer op als nieuwe baas van de krant.23  
 
Bij de Volkskrant was de overgang naar een geïntegreerde redactie geen bezuinigings-
maatregel, daar leefde bij de hoofdredactie vooral de overtuiging dat print niet langer 
zaligmakend was en dat er ingespeeld moest worden op technologische ontwikkelin-
gen.24 De hoofdredactie van de Volkskrant ontvouwde daarom in 2006 het plan News-
room, met daarin haar visie op een nieuw, digitaal tijdperk. Het is het begin van de Volks-
krant Multimedia Groep, een multimediaal bedrijf dat naast de papieren krant, ook websi-
te(s), televisie, radio, magazines en mobiele platformen wil gaan bedienen.25 Broertjes 

                                                 
20 Ibidem, 41. 
21 Ibidem. 
22 Mooij, Dag in dag uit, 112. 
23 Ibidem, 153. 
24 Interview op 21-09-11.  
25 De Volkskrant, De Newsroom (Amsterdam: de Volkskrant, 2006): 46. 
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geeft aan dat de vorming van een geïntegreerde redactie met dit beleidsplan officieel 
begon, maar officieus werd er al sinds 2000 nagedacht over de toekomst van de krant en 
een noodzakelijke ‘strategische  heroverweging’.26 Een logisch moment volgens Broertjes 
omdat de krantenoplagen al jaren een daling laten zien en tegelijkertijd nieuwe techno-
logieën de kop opsteken.27 De noodzaak om na te denken over een digitale toekomst 
werd Broertjes ingefluisterd door de concernleiding en de Raad van Bestuur. In eerste 
instantie  voelde  de  hoofdredacteur  daarom  vooral  de  druk  van  ‘zijn  bazen’,  maar  toen  hij  
in 2005 naar Japan afreisde voor een multimediale kennismaking met nieuwe online 
technieken raakte hij zelf ook overtuigd en geënthousiasmeerd door alle digitale moge-
lijkheden. 28  
 
Het beleidsdocument Newsroom bevat een uitgebreide beschrijving van een nieuw te 
vormen multimediale redactie. De plannen hiervoor werden opgetekend door een stuur-
groep, bestaande uit hoofdredacteur Pieter Broertjes, adjunct-hoofdredacteuren, de 
uitgever en titelmanager van de Volkskrant en een (interim-)projectleider. De plannen 
kwamen tot stand aan de hand  van  input  met  ‘gesprekspartners’  uit  het  hele  bedrijf,  uit-
eenlopend van secretaresses en administratief personeel, tot verslaggevers en redacteu-
ren van verschillende redacties. De Newsroom, zoals ook meteen de nieuwe redactie werd 
genoemd, moest zich intensiever   bezighouden   met   ‘de   wereld   van   het   harde,   directe  
nieuws’   en   daarbij  moest   ‘de  website   serieuzer   genomen  worden’.  De  Volkskrant wilde 
hiermee de – bovenal jonge – consumenten tegemoetkomen, omdat die tegenwoordig 
willen beschikken over meerdere kanalen en niet langer afgaan op één bron.29 De belang-
rijkste redenen die hiervoor werden aangedragen zijn een dalende oplage en het einde 
van het papieren tijdperk.30 Om de redactie te enthousiasmeren in de overgang naar de 
‘Newsroom’  en  inzicht  te  geven  in  de  mogelijkheden  van  een  digitale  Newsroom, volgde 
een groep van zestig redacteuren multimediaworkshops bij Newsplex in Darmstadt.31 
Newsplex is een onderdeel van WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News 
Publishers) en laat mediabedrijven o.a. kennismaken met de strategie van convergentie 
op nieuwsredacties.  
 
Het Newsroomplan omschreef hoe de organisatiestructuur van die nieuwe redacties er 
uit moest gaan zien. Dit kwam er vooral op neer dat de internetredactie een centraal 
onderdeel van de krantenredactie werd. De positie van de internetredactie was in het 
huidige  model   ‘te  geïsoleerd’  en  de  verslaggevers  van  de  krant  droegen  te  weinig  eigen  
nieuws aan voor de website.32 Een nieuwe opstelling van de internetredactie geïntegreerd 
met de deelredacties van de krant en de komst van enkele nieuwe (coördinerende) func-
ties moeten dat veranderen. Broertjes merkte hier meteen bij op dat de nieuwe redactie-
organisatie niet ideaal zou worden omdat er rekening moet worden gehouden met de 

                                                 
26 Interview op 21-09-11. 
27 Mooij, Dag in dag uit, 333. 
28 Interview op 21-09-11. 
29 De Volkskrant, Newsroom, 15. 
30 Ibidem, 9. 
31 Ibidem, 51. 
32 Ibidem, 13. 
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bestaande structuur, met de mensen die erin werken en met de fysieke omstandighe-
den.33 In overleg met de deelredacties stelde hij een scholingsplan op, hij benadrukte dat 
internetredacteuren  ‘journalistieker’  moeten  worden  en  dat  binnen- en buitenlandredac-
teuren moeten leren omgaan met internet.34  
 
Op de nieuwe Volkskrantredactie werd een nieuwsmanager aangesteld die toezicht ging 
houden op alle uitgeefpodia. Deze functie was bestemd voor een lid van de hoofdredac-
tie, ondersteund door de chef dag die de coördinator en spil werd van de Newsroom. 
Deze  chef  moest  verantwoordelijk  worden  voor  de  uitvoering  van  nieuwsthema’s  op  de  
site, web-tv, de webkrant en de mobiele telefoon (niet voor de krant).35 Een centraal 
adressenbestand moest contactgegevens van bronnen voor iedereen toegankelijk ma-
ken.   In   een   ‘newsflowmanagementsysteem’   zouden coördinatoren (van alle deelredac-
ties) hun onderwerpenlijstjes samenstellen.36De   zogenaamde   ‘bloedgroepen’,   waarmee  
de deelredacties binnenland, buitenland en economie werden bedoeld, bleven in stand, 
maar  wanneer  iedereen  meer  met  elkaar  gaat  samenwerken  zou  het  ‘sneller  tot  synergie  
komen’.37 De vergadertijden bleven op deze nieuwe redactie hetzelfde. 
 
De internetredactie van de Volkskrant kreeg de primaire taak om de website continu ‘up-
to-date’   te   houden   en   zich daarnaast te buigen over langetermijnprojecten, zoals het 
bijhouden van dossiers en journalistieke producties zoals verkiezingen. 38 Vooral bij 
breaking news heeft de internetredactie een belangrijke rol. De website zal in dat geval 
voorzien worden van een breaking news template, aangevuld met het laatste nieuws, 
foto’s,  video,  factsheets  en  graphics  en  een  duidelijke  verwijzing  naar  de  berichtgeving  in  
de krant van de volgende dag waarin reportages, reconstructies en interviews te vinden 
zullen zijn. Het breaking news zal daarnaast verspreid worden per mail en mobiele tele-
foon door middel van een nieuwsbrief en een sms-alert. Eventueel komt er een extra 
editie uit van de webkrant.39  
 
De Newsroomredacteuren, zoals de internetredacteuren werden genoemd bij de Volks-
krant, gaan zowel voor de krant als voor de website werken. Dat gold ook voor de ver-
slaggevers, die meer verhalen voor de website moesten gaan leveren. Omdat niet werd 
verwacht dat één persoon zowel de krant, internet, mobiele telefoon als webtelevisie kan 
bedienen, werd er gesproken over een intensievere samenwerking tussen redacteuren.40 
Dat meerdere redacteuren zich bezig moeten houden met één  verhaal  ‘zal  dus  even  wen-
nen  zijn’.41 Hoe die samenwerking werd vertaald naar een taakverdeling – wie maakt iets 

                                                 
33 Ibidem, 2. 
34 Ibidem, 6. 
35 Ibidem, 17. 
36 Ibidem, 35. 
37 Ibidem, 21. 
38 Ibidem, 25. 
39 Ibidem, 36. 
40 Ibidem, 21. 
41 Ibidem. 
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voor de krant en wanneer maak je iets voor de site? – werd in het plan niet concreet be-
schreven.  
 
Wat de internetredactie met uitgebreide themaproducties van de krant moest doen, dat 
zou per keer moeten worden bekeken. De angst was dat de krant niet interessant genoeg 
bleef als alles op internet werd geplaatst. Dit beleid moest daarom in de praktijk worden 
ontdekt: 

 
‘Wordt  ook  elke  themaproductie  in  de  krant  een  grote  productie  op  de  website?  Ja  en  nee.  Ja,  
want het zal hier altijd een belangrijk nieuwsonderwerp betreffen en dat heeft de hoogste aan-
dacht van de Newsroom. Nee, het gaat zeker niet één op één van de krant over op de website. 
Per  topstory  moet  worden  afgewogen  wat  de  website  ermee  gaat  doen.’42 

 
De Volkskrant was zich bewust van het wellicht wat verouderde primeurbeleid van de 
krant.   Tot   nu   toe   gaven   ze   niks   ‘weg’   op   internet,  maar   daar   kwam  nu   verandering   in.  
Door exclusief nieuws op de website te plaatsen zou het online platform meer nieuwsuit-
straling krijgen. Niet alle primeurs komen op de site, ook in dit geval moest de nieuws-
manager die afweging elke keer opnieuw maken en daarbij overwegen of het nieuws 
wegloopt voordat de krant op de mat zou verschijnen of dat het dusdanig exclusief 
nieuws betrof dat het voorbehouden bleef aan het papier.43 Het was daarmee onduidelijk 
of de functie van online vooral een aanvullende was, of ook deels vervangend ten opzich-
te van de krant.  
 
Bij de Volkskrant bleek uit de nieuwe taakomschrijvingen van de Newsroomredacteuren 
dat er sprake was van werkzaamheden die afweken van de bestaande journalistieke nor-
men en waarden. Voor een internetredacteur luidde het devies dat het nieuws eerst ge-
plaatst moest worden en dat het daarna herschreven kon worden of dat eventueel later 
een redacteur geraadpleegd kon worden.44 Deze volgorde van werken stond haaks op de 
traditionele werkwijze voor de krant, waarbij een redacteur eerst het nieuws checkt, het 
opschrijft en dit vervolgens door een eindredacteur laat redigeren. De nieuwe taakom-
schrijving liet ruimte om het nieuws gaandeweg aan te passen. De journalistieke werkwij-
ze zou op die manier eerder procesmatig worden dan dat ze uitgaat van de traditionele 
opvatting  dat  het  uiteindelijke  bericht  het  ‘ultieme’  bericht  is. 
 
Aan het einde van het Newsroomplan werd een toekomstvisie geformuleerd aan de hand 
van de belangrijkste pijlers van de Volkskrant Multimedia Groep: gratis kranten, internet, 
mediamagazine, gidsen, televisie, radio, e-paper, mobiele telefonie en een onderzoeks-
groep.45 Over de pijler internet stond beschreven dat nieuwe producten moeten worden 
ontwikkeld en deelsites moeten worden opgebouwd. Tussen haakjes werd daarbij ver-
meld dat dit betekent dat er gemeenschappen moeten ontstaan en dat discussie en in-
teractie daarbij van belang zijn.   Daarnaast   moest   de   nieuwsfunctie   ‘honderd   procent  
                                                 
42 De Volkskrant, Newsroom, 7. 
43 Ibidem, 40. 
44 Ibidem, 18. 
45 Ibidem, 36. 
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optimaal’  zijn  in  alle  mogelijke  mediatypen:  tekst,  video,  fotografie.  Het  was  de  bedoeling  
dat het titelmanagement van de krant en de internetredactie de producten vanuit één 
organisatievorm zouden ontwikkelen. De laatste pijler, de permanente onderzoeksgroep, 
moest continu brainstormen om in te kunnen blijven spelen op de snel veranderende 
multimediale wereld. Al deze pijlers zouden uiteindelijk met elkaar samenwerken binnen 
de eigen Multimedia Groep: 
 

‘De  losse  onderdelen  vormen  een  Volkskrant  Multimedia  Groep  als  ze  soepel  met  elkaar  wer-
ken, naar elkaar verwijzen en gericht met elkaar samenwerken. Dat is nu nog niet het geval. 
Organisatorisch is er sprake van eilanden (maar minder dan voorheen) en het gevaar ligt op de 
loer  dat  de  ene  hoek  van  de  VK  mediagroep  niet  weet  wat  de  andere  hoek  aan  het  doen  is.’46 

 
Geconcludeerd werd dat de Volkskrant als organisatie nu nog geënt was op de productie 
van één papieren krant per dag. Daar moest verandering in gaan komen, nieuwe me-
diaplatformen moesten geïntegreerd worden in de organisatie. De vorming van de News-
room vormde een eerste stap in die richting. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten 
was verder een intensieve samenwerking met andere bedrijfsonderdelen nodig, zonder 
inbreuk te maken op de redactionele onafhankelijkheid.  
 
De spanning tussen enerzijds investeringen in nieuwe media zoals het online platform, en 
inkomsten uit oude media, werd bij de Volkskrant duidelijk zichtbaar in het Newsroom-
plan. Het resultaat was een dubbele boodschap waarbij enerzijds afscheid werd genomen 
van het papieren tijdperk, maar anderzijds diezelfde hoofdredactie benadrukte dat met 
datzelfde papier nog steeds het meeste geld binnen kwam. De Volkskrant gaf in het 
Newsroomplan aan een volledig nieuwe weg in te willen slaan door de focus naar online 
te verleggen. Anderzijds nam de hoofdredactie geen afstand van de krant. Zo schreven 
zij:  ‘Met  de  komst  van  de  Newsroom zeggen we, een traantje wegpinkend vaarwel tegen 
die  goede  ouwe  tijd.’47 Een  paar  pagina’s  verderop  werd  echter  aangegeven  dat  de  over-
gang naar een convergente redactie niet betekende dat de krant aan belang zal inboeten:  
 

‘De  Newsroom wordt niet de maat der dingen. Eerstelijns verslaggevers zullen 98% van hun 
tijd besteden aan producties voor de papieren krant. Dat dient ook een commercieel doel. Met 
de papieren krant wordt veel geld verdiend. Voorlopig zal de kas daar beter zijn gevuld dan bij 
de  multimediale  zusjes.’48 

 
Verderop in het beleidsplan stond dat de Volkskrant zijn website net zo belangrijk gaat 
vinden als de krant.49 Hoe dat zich moest verhouden tot de 98% aandacht voor de krant 
werd niet duidelijk gemaakt. Een uitbreiding van bijvoorbeeld de internetredactie om 
deze nieuwe plannen daadwerkelijk tot uitvoering te kunnen brengen, was niet aan de 
orde.  Er  werd  gesproken  over  een  ‘min  of  meer  gelijkblijvende  redactieomvang’.50  
 
                                                 
46 Ibidem, 19. 
47 Ibidem, 9. 
48 Ibidem, 10. 
49 Ibidem, 14. 
50 Ibidem, 25. 
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De Volkskrant dacht in dit eerste plan hardop na over nieuwe journalistieke producten die 
de Newsroom kon aanbieden. Deze hadden betrekking op het aanbieden van gratis in-
formatie en diensten die online worden verspreid. De webkrant is daar een voorbeeld 
van. Deze krant was een PDF-bestand en werd door de kranten- en internetredactie ge-
maakt en dagelijks om 16.00 uur verstuurd naar de abonnees van de papieren krant. De 
webkrant bestond uit de laatste nieuwsverhalen van die dag en diende als een extra, 
actuele nieuwsvoorziening. Het product maakte daarmee gebruik van online-distributie, 
zodat de lezers zelf – thuis of op het werk – een extra kranteneditie kunnen printen.  
 
De Newsroom van de Volkskrant wilde bovendien radio en televisie gaan maken en deze 
redacties op de krantenredactie integreren. Er kwam een videoredactie die het digitale 
domein vk.tv ging voorzien van videoproducties die gemaakt werden door eigen verslag-
gevers. Wat voor video-items gemaakt gaan worden en voor welke doelgroep, was niet 
duidelijk. Het inkomsten- of adverteerdersmodel van deze videodienst wordt in het 
Newsroomplan niet beschreven. Ook waren er plannen voor een eigen radiostation 
waarop eigen nieuwsbulletins uitgezonden moeten worden die in samenwerking met een 
persbureau geproduceerd moeten gaan worden. Deze plannen stonden in deze fase nog 
in de kinderschoenen, maar door de aankoop van een radiostation door de uitgever wer-
den er mogelijkheden gecreëerd om zelf radio te gaan maken.51  
 
4.1.3 Het multimediale plan van aanpak bij de FD Mediagroep 
Bij de FD Mediagroep was het hoofdredacteur Ulko Jonker die de eerste multimediale 
plannen initieerde. Jonker werd in 2006 hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad en 
was tegelijkertijd lid van de directie van de voltallige mediagroep. Jonker begon in 1980 
als redacteur en werd in 1990 correspondent in Brussel bij de financieel-economische 
krant. In 1996 verliet hij Het FD om eerst adjunct-hoofdredacteur en later hoofdredacteur 
te worden bij de Gelderlander. Tien jaar later kwam hij uiteindelijk weer terug op de bure-
len van Het FD. Dit keer als hoofdredacteur van zowel Het Financieele Dagblad als van de 
voltallige FD Mediagroep. Wat Jonker aantrekkelijk maakte als kandidaat, was zijn erva-
ring als journalist én manager, zo liet toenmalig directeur van de mediagroep Alberdink 
Thijm destijds weten.52 
 
De FD Mediagroep kwam in 2007 met een eerste aanzet tot het vormen van een conver-
gente redactie. Het radiostation BNR en de krantenredactie van Het Financieele Dagblad 
(FD) waren sinds 2004 in hetzelfde gebouw gevestigd. Aanvankelijk werd geprobeerd 
samenwerking van onderaf te laten ontstaan, maar drie jaar later was van structurele 
samenwerking nauwelijks sprake. Ulko Jonker verwoordde in 2007 in het Plan van Aanpak 
Multimedia de ambitie om tot een multimediale nieuwsorganisatie te komen. Deze eerste 
plannen waren nog verkennend van aard. Eén van de adjunct-hoofdredacteuren kreeg de 
rol als aanjager, coördinator en bewaker van de multimediale aanpak. Hij was vanuit de 
hoofdredactie de sparringpartner van de verschillende redacties en droeg zorg voor de 

                                                 
51 De Volkskrant, Newsroom, 24. 
52 Klaske Tameling & Josca Westerhof, “Ik  heb  ons  niet  altijd  voldoende  voorbereid  op  de  digitale  slag”,  in   
 De Hoofdredacteur, red. Huub Wijfjes & Bas de Jong (Diemen: ABM, 2011): 89. 
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multimediale projecten, de integratie tussen redacties en de implementatie van nieuwe 
redactiesystemen.53 Een specifieke overweging om een multimediale organisatie te vor-
men werd in deze notitie niet genoemd. 
 
In 2008 volgde een uitgebreidere argumentatie voor de overgang naar een convergente 
redactie. Eerst door middel van een interne e-mail van de hoofdredactie (februari 2008) 
waarin een stappenplan was opgenomen met betrekking tot de veranderingen die dat 
jaar nog doorgevoerd zouden gaan worden. Hierin benadrukte de hoofredactie de nood-
zaak van integratie van de verschillende redacties (krant, radio en online). De verant-
woordelijke adjunct-hoofdredacteur   kondigde   aan   dat   hij   een   werkgroep   ‘Middentafel’  
ging leiden die het organisatiemodel, de werkwijze en de workflow de komende weken 
verder moest gaan uitwerken.54  
 
Deze mail werd een maand later (maart 2008) aangevuld met een notitie van de hoofdre-
dacteur, getiteld The Vision Thing, waar hij in  drie  pagina’s  beargumenteerde dat de ver-
anderingen plaatsvinden omdat traditionele media onder druk staan en dat consumenten 
zich   ‘niet  meer   in   klassieke,   lees- en luisterpatronen en rituelen voegen. Nieuwsconsu-
menten hebben de middelen en mogelijkheden om zich in het multimediale cafetaria-
model te laten informeren  op  de  manier  die  zij  zelf  willen.’55 De hoofdredacteur schreef 
dat de FD Mediagroep de afgelopen twee jaar had ingezet op een optimale exploitatie 
van het traditionele businessmodel voor de krant, voor de radio het spot- en non-
spotmodel, en dat daarnaast was ingezet op een drastische vernieuwing van de online-
activiteiten. 56 De voorwaarden voor die vernieuwing – een flexibele en dynamische, 
technische en redactionele infrastructuur – waren volgens Jonker echter onvoldoende 
benut en daar ging nu verandering in komen.  
 
Deze veranderingen moesten volgens de notitie Vision Thing plaatsvinden op drie punten: 
creatieve, technische en fysieke integratie. De creatieve integratie zou vorm krijgen door 
het zogenaamde medialaboratorium. Dit moest begeleid gaan worden door een expert 
van buiten, die eigen redacteuren van krant, radio en online traint om het lab zelf te gaan 
leiden. De technische integratie zou crossmediale samenwerking ondersteunen door een 
redactioneel systeem voor de nieuwsagenda en -planning in te voeren. Aangekondigd 
werd dat die systemen vanwege geldgebrek pas later aangeschaft zouden worden, aan 
het einde van 2008 of het begin van 2009. De fysieke integratie moest gerealiseerd wor-
den in de zomer van 2008, en dit hield in dat de nieuwstafels van het eerste en tweede 

                                                 
53 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Multimedia (Amsterdam: FD Mediagroep, 2007): 1. 
54 Interne e-mail aan de FD-redactie op 06-02-08. 
55 FD Mediagroep, Vision Thing (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2008): 1. 
56 Het spotmodel op de radio is het klassieke adverteerdersmodel waarbij tussen de verschillende  
 programma’s  radiospotjes worden uitgezonden. Het non-spotmodel, ook wel soft sponsoring genoemd,  
 gaat uit van het sponsoren van bijvoorbeeld een specifiek programma of een evenement. Programma’s  (of   
 bijeenkomsten) van BNR worden gesponsord door een adverteerder die wordt genoemd bij het begin van  
 de uitzending. Bijvoorbeeld door de toevoeging:  ‘Dit  programma  wordt  mede  mogelijk  gemaakt  door…’.   
 Merken kunnen zich op deze manier binden aan journalistieke inhoud die ze relevant vinden en waar ze hun  
 naam aan willen verbinden. Dit gebeurt op basis van redactionele onafhankelijkheid, de sponsor heeft geen  
 (redactionele) invloed op de programmering.  
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katern werden samengevoegd, evenals de internetredacties van BNR en Het FD én van 
de bulletinredactie van BNR.57  
 
Hoofdredacteur Jonker zag het omvormen van de bestaande   nieuwsorganisatie   als   ‘de  
existentiële   opgave’   voor   de   FD  Mediagroep.  Op   die  manier   kon de redactie de consu-
ment te allen tijde gaan bedienen van het nieuws, in elke willekeurige vorm.58 Online 
vormt   daarbij   de   ‘ruggengraat   van   de   toekomstige   nieuwsvoorziening’   en   dit  moet   ge-
stalte krijgen door de vorming van de multimediale middentafel. Net als bij de Volkskrant 
en NOS Nieuws was de bedoeling dat het online platform uit zijn isolement gehaald werd 
door de webredactie centraal op te stellen in de nieuwe organisatiestructuur. In het Plan 
van aanpak werd nogmaals het belang van een juiste ICT-infrastructuur benadrukt. De FD 
Mediagroep wilde zowel een gezamenlijke contactdatabase als een redactiesysteem voor 
BNR en Het FD.  
 
De middentafel moest bij de FD Mediagroep uiteindelijk gerealiseerd worden op 29 sep-
tember 2008, zo was te lezen in het Plan van aanpak Middentafel. Het plan fungeerde als 
‘spoorboekje  voor  de nieuwe  manier  van  werken  aan  de  middentafel’.59 In eerste instantie 
zou de integratie van de internet- en de krantenredactie van Het FD plaatsvinden, inclu-
sief   redacteuren   van   FD.tv   die   als   camjo’s   korte   video’s   maakten   voor   de   website.   De  
implementatie van de middentafel zou ook de inhoudelijke focus van de vergaderingen 
veranderen. Deze centrale vergaderingen moesten niet   alleen  meer   gericht   zijn   op   ‘de  
krant  van  morgen,  maar  ook  op  het  nieuws  van  vandaag’.  De  vergadermomenten   in  de  
ochtend en middag bleven overeind, maar er kwamen wel meer momenten bij ten be-
hoeve van overleg tussen alle media. De integratie met BNR kon pas aan het begin van 
2009  gerealiseerd  worden,  wanneer  de  radiostudio’s  naar  de  eerste  etage  zouden  worden  
verhuisd. 
 
Bij Het Financieele Dagblad speelde net als bij de Volkskrant de discussie over het al dan 
niet brengen van primeurs op de eigen website. De primeurs komen, zo constateerde het 
‘plan  van  aanpak  multimedia’,  vooral  van  de  krantenredactie  en  voorspeld  werd  dat  dit  zo  
zal blijven. Maar ook hier moesten deze primeurs idealiter snel gebracht worden op het 
internet,  tenzij  het  ging  om  ‘kioskkrakers’.  In  dat  geval  besluit  de  hoofdredactie.  Primeurs  
die online werden gebracht moesten wel rekening houden met strategische deadlines, 
bijvoorbeeld de deadline van het NRC om 14.00 uur. De primeur kan dan beter na 14.00 
uur op de website verschijnen zodat deze krant het nieuws niet meer over zou kunnen 
nemen.60  
 
Het inhoudelijke beleid van de site was bij Het FD gestoeld op zowel een aanvullende als 
een vervangende functie ten opzichte van de krant. Met het oog op de nieuwe werkwijze 
werd benadrukt dat het medium niet langer het uitgangspunt was, maar het journalistie-

                                                 
57 FD Mediagroep, Vision Thing (2008), 3. 
58 Ibidem. 
59 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Middentafel (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2008): 1. 
60 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Multimedia, 2. 
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ke verhaal dat vervolgens gepresenteerd kon worden op diverse mediaplatformen, kort-
om, de crossmediale benadering. Die mediaplatformen konden vervolgens ook weer naar 
elkaar doorverwijzen.61 In sommige gevallen mocht het nieuws of een primeur meteen 
online, wat zinspeelde op een vervangende functie. De krant zou in feite aan belang in-
boeten omdat het nieuws ook online te vinden is. Er werd geen duidelijke keuze gemaakt 
voor één van de functies. 
 
Van alle redacteuren bij de FD Mediagroep – van krant, radio en online – werd verwacht 
dat ze actieve nieuwsgaring en slagkracht nastreefden en dat ze bij de selectie van het 
nieuws  een  toegevoegde  waarde  zouden  leveren’.62 Van redacteuren werd verwacht dat 
ze kennis en vaardigheden uitwisselden, wat moest leiden tot kwalitatief betere bericht-
geving.63 De hoofdredactie onderkende dat de ambities, zoals verwoord in dit plan, niet 
meteen op de eerste dag gerealiseerd zouden zijn. Regelmatig evalueren en zo nodig 
bijsturen werd als noodzakelijk gezien.64  
 
De FD Mediagroep benoemde in de plannen ook de behoefte aan systemen om interactie 
met de luisteraars, internetters en lezers te bevorderen. Als voorbeeld werd de installatie 
van een sms-systeem genoemd, maar ook andere vormen van interactie met het publiek 
zoals   inbelprogramma’s,   internetfora   en   burgerjournalistiek.   De   hoofdredactie   stelde 
voor  om  ‘op  kleine  schaal  hiermee  te  gaan  experimenteren’.65 De kernproducten radio en 
krant worden op deze manier versterkt door de complementariteit die online biedt op het 
gebied van dossiers, achtergronden, audio en video. De interactie met de lezers en luiste-
raars  en  de  vorming  van  community’s vormden daar een onderdeel van.66  
 
In  het   ‘plan  van  aanpak  multimedia’  stond  dat  het  creëren  van  een  juiste  mentaliteit  uit-
eindelijk  werd  gezien  als  het  moeilijkste  onderdeel  van  het  project:  ‘We  hebben  openheid, 
creativiteit en flexibiliteit nodig. Mensen moeten niet bang zijn om hun ideeën te grabbel 
te gooien en om over de verdedigings-linie   van   hun   eigen  medium  heen   te   stappen.’67 
Nieuwe sollicitanten binnen de FD Mediagroep zullen voortaan beoordeeld zullen worden 
op   ‘multimedialiteit’   en   voorgesteld  wordt   om  de   introductieperiode   van   nieuwe  werk-
nemers in te vullen met een verplichte korte stage bij andere media. Voor de werknemers 
van de redacties dacht de hoofdredactie na over een uitwisselingsprogramma. Dat pro-
gramma   zou   een   korte   periode   beslaan   waarin   ‘zoveel   mogelijk   redacteuren   aan   hun  
zustermedium   kunnen   snuffelen’.68 Redacteuren werden cursussen aangeboden op het 
gebied van radio maken, videomontage en schrijven voor internet.  
 

                                                 
61 Interne e-mail aan de FD-redactie op 06-02-2008.  
62 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Middentafel, 3. 
63 Ibidem, 4. 
64 Ibidem, 7. 
65 Ibidem, 4. 
66 FD Mediagroep, Vision Thing (2008), 3. 
67 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Multimedia, 4. 
68 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Multimedia, 5. 
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Voor zowel de Volkskrant als Het Financieele Dagblad betekende de invoering van een 
convergentie   redactie   een   spagaat   tussen   de   winst   die   gemaakt   wordt   met   de   ‘oude’  
media  en  de  nodige   investeringen  voor  de  nog  niet   lucratieve   ‘nieuwe’  media.  Hoofdre-
dacteur van Het Financieele Dagblad Ulko Jonker omschreef dit dilemma in zijn notitie 
Vision Thing als een schaarbeweging, waarbij de nieuwe media het af lijken te leggen 
tegen de nog winstgevende journalistieke producten: 
 

‘In  de  schaarbeweging  tussen  het  optimaal  uitbaten van het traditionele verdienmodel en de 
ontwikkeling van een nieuw, crossmediaal fundament, kan de FD Mediagroep zich niet veroor-
loven  om  de  traditionele  inkomstenbronnen  te  verwaarlozen  of  te  laten  eroderen.’69 

 
De nieuwsorganisaties zijn op zoek naar  het  ‘ambidextrous’  ontwerp  waarbij  ze  zowel  de  
traditionele platformen kunnen exploiteren als de nieuwe media platformen kunnen ex-
ploreren.70 Niet alleen vanuit financieel oogpunt vormde dit een spagaat, maar juist ook 
wat betreft de dagelijkse werkzaamheden. Aan welk platform moesten journalisten prio-
riteit geven? Daarop gaven de plannen bij de FD Mediagroep geen concreet antwoord. 
 
De FD Mediagroep wilde in eerste instantie vooral meer overleg en coördinatie tussen de 
platformen wat betreft nieuwsthema’s  in  het  algemeen  en breaking news. Maar ook deze 
krant verkende audiovisuele mogelijkheden, net als bij de Volkskrant. Het idee leefde om 
een eigen televisiekanaal te starten. Journalistieke themaprojecten moesten op die ma-
nier  multimediaal  worden   ‘uitgebuit’:  krantenbijlagen, het ontwikkelen van televisiepro-
ducties, niche radio op internet en redactionele samenwerking met Z24. Aangezien de FD 
Mediagroep in een pand zit waar het restaurant Dauphine is gevestigd, inclusief een audi-
torium dat dienst doet als bedrijfskantine, werd er voorgesteld om te onderzoeken of er 
van die ruimtes beter gebruik gemaakt kan worden voor bijeenkomsten. De FD Media-
groep organiseerde al debatten, maar de hoofdredactie wilde deze onder de loep nemen 
en er moest mogelijk een nieuw concept voor bedacht worden.  
 
4.2 Implementatie en evaluatie: problemen in de praktijk 
 
Nadat de eerste plannen voor de vorming van geïntegreerde en multimediale redacties 
waren geschreven, volgde een periode van implementatie en evaluatie (2006-2009). 
Tijdens en na de invoering van de nieuwe plannen werd vastgesteld welke veranderingen 
wel of niet goed uitpakten in de praktijk en in hoeverre aanpassing noodzakelijk was. In 
tegenstelling tot veel mediaorganisaties wereldwijd, die de overgang naar convergentie 
aangrijpen om kosten te besparen, investeerden de FD Mediagroep en de Volkskrant in 
eerste instantie in een geïntegreerde redactie. Het doel was om te verbreden naar online- 
en audiovisuele media. De hoofdredactie van NOS Nieuws sprak hardop uit dat naast 
journalistieke overwegingen, bezuinigingen óók een rol speelden. De praktijk bleek voor 
alle drie de redacties weerbarstig. Tijdens de implementatie- en evaluatiefase ontstond 
een ingewikkelde dynamiek: een combinatie van te veel ambities met financiële tegen-

                                                 
69 FD Mediagroep, Vision Thing (2008), 1.  
70 O’Reilly  &  Tushman,  “Ambidexterity  as  a  dynamic  capability:  Resolving  the  innovator’s  dilemma”,  189.  
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slagen en samenwerkingen die niet of moeizaam van de grond kwamen. De beleidsplan-
nen die in deze paragraaf worden besproken zijn evaluaties waarin werd beschreven wel-
ke problemen ontstonden en waarin aangegeven werd hoe er op deze ontwikkelingen 
ingespeeld kon worden.  
 
4.2.1 Getrokken gras bij NOS Nieuws: te veel ambities? 
De reorganisatie bij NOS Nieuws veroorzaakte veel onrust op de redactie. Eén van de 
adjunct-hoofdredacteuren begon daarom met een evaluatie, getiteld Getrokken Gras. Dit 
rapport mondde uiteindelijk uit in een driedelige serie: drie maanden na de nieuwe NOS 
(voorjaar 2006), een reactie daarop van de hoofdredactie (zomer 2006) en een laatste 
evaluatie een jaar na de vorming van NOS Nieuws (voorjaar 2007).71 In deze evaluatieserie 
stond niet het concept van de geïntegreerde redactie ter discussie, de voordelen daarvan 
werden door een meerderheid van de redactie erkend. Een bundeling van kennis, contac-
ten, een efficiëntere werkwijze werden gewaardeerd. De door de hoofdredactie voor-
spelde nadelen (zoals beschreven in de nota Hooggeëerd Publiek) worden echter wel be-
waarheid. Er ontstonden klachten over de schaalgrootte, vervreemding, ontbreken van 
een journalistiek inhoudelijk debat en toegenomen werkdruk.72 NOS Nieuws had met de 
vorming van de geïntegreerde redacties te veel ambities om ze in de praktijk waar te 
kunnen maken, zo werd geconstateerd in het eerste evaluatierapport.  
 
Bij NOS Nieuws was vanaf het begin van de convergente strategie geïnvesteerd in een 
geïntegreerd redactiesysteem (iNews) voor televisie, radio en online. Er was vooral bezui-
nigd op arbeidsplaatsen en overhead, terwijl in digitale systemen en softwarepakketten 
was geïnvesteerd. De overstap van analoog naar digitaal monteren ging gepaard met 
nieuwe   technieken   en   programma’s   en   het   werken   daarmee   verliep   aanvankelijk   niet  
probleemloos en zorgde voor de nodige frustratie bij redacteuren en verslaggevers.73 
Hoewel de systemen in het begin haperden en dikwijls uitvielen, bleek het integrale re-
dactiesysteem waar alle drie mediaplatformen mee konden werken, uiteindelijk goed te 
functioneren.  
 
De fysieke integratie had geen positieve uitwerking op de nieuwe overlegstructuur. Deze 
functioneerde in de ogen van veel NOS-journalisten minder goed en leek geen verbete-
ring: besluitvorming verliep traag en inefficiënt. Het concept van de nieuwe centrale tafel 
was weinig praktisch. De chefs van de deelredacties namen hieraan plaats, maar de re-
dacteuren die zij aanstuurden waren uit ruimtegebrek deels een stuk verderop gepositio-
neerd. Dit maakte overleg omslachtig. Het gevolg was dat de chefs snel weer verhuisden 
naar hun eigen redactie, waardoor de centrale tafel als cockpit voor geïntegreerde 
nieuwsproductie aan belang inboette.74  

                                                 
71 De  titel  ‘Getrokken  Gras’  komt  van  de  beeldspraak  ‘gras  gaat  niet  harder  groeien  als  je  eraan  gaat  trekken’.   
 De adjunct-hoofdredacteur die deze evaluatieserie initieerde, merkte op dat er bij de reorganisatie toch  
 te veel aan het gras was getrokken en daarom gebruikte hij deze titel. 
72 Nederlandse Omroep Stichting [NOS], Getrokken Gras. Een evaluatie van 3 maanden nieuwe NOS  
 (Hilversum: NOS Nieuws, 2006): 6. 
73 NOS, Getrokken Gras. Een evaluatie van 3 maanden nieuwe NOS, 7.  
74 NOS, Getrokken Gras 3. NOS Nieuws 1 jaar oud, 30. 
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Bij NOS Nieuws bestond eveneens onduidelijkheid en discussie over de multimediale 
werkwijze.  Het  was  niet  evident  wat  ‘multimediaal’  precies  betekende  op  de  werkvloer  en  
wie er wel of niet verantwoordelijk voor was. In principe was afgesproken dat het garen 
multimediaal zou gebeuren (nieuwsfeiten verifiëren en researchen), de verwerking daar-
van zou mediumspecifiek plaatsvinden (verhalen gereed maken voor uitzending op een 
specifiek platform). Maar de redacteuren waren in de praktijk bezig met zowel garen als 
verwerken, waardoor ze in feite alsnog bezig waren met of radio, of televisie.  
 
De taakverdeling was niet helemaal helder en de werkdruk nam – zoals de hoofdredactie 
ook had voorspeld – toe. Dat had als gevolg dat de journalisten zich zorgen maakten over 
de kwaliteit van de journalistieke verhalen. In Getrokken Gras constateerden de journalis-
ten  dat  de  NOS  een  organisatie  is  die  ‘programma’s  maakt  en  geen  onderwerpen’.  75 Door 
te  weinig  aandacht  te  besteden  aan  die  programma’s  zou  de kwaliteit van de uitzendin-
gen achteruit gegaan zijn. Gesuggereerd werd om journalisten daarom weer specifiek 
voor  programma’s  te  laten  werken  en  programmadiensten  weer  in  te   laten  voeren.76 Dit 
voorstel stond echter haaks op het crossmediale denken waarbij platformen onderge-
schikt  zijn  aan  de  verhalen.  Het  ‘multimediaal  leren  denken’  waarbij  niet  alleen  kennis  van  
het eigen medium, maar ook van andere media noodzakelijk is, klonk op papier logisch, 
maar in de praktijk bleek het lastig te implementeren.77 
 
Het medium-overstijgende en crossmediale idee sluit goed aan bij een online omgeving 
waar je verhalen kunt publiceren ongeacht de vorm, zonder strikte deadlines en vaste 
momenten van distributie. Dit bleek echter niet het geval voor radio en tv-uitzendingen, 
programma’s  met  een  vast   format.  Massamedia  hebben  deadlines  en  het  productiepro-
ces heeft daardoor een dwingend karakter dat conflicteert met de eigenschappen van 
online media. De eindredacteuren van het achtuurjournaal of het Radio 1 Journaal heb-
ben minder belang bij losse onderwerpen die werden aangeboden, zij zijn verantwoorde-
lijk voor een afgerond televisie- of radiojournaal en willen verhalen die daarvoor geschikt 
zijn, met een begin en een einde, op vaste tijdstippen beschikbaar. 
 
Daarbij was een deel van de NOS-medewerkers ervan overtuigd dat deze crossmediale 
werkwijze niet alleen de kwaliteit negatief beïnvloedde, maar ook de pluriformiteit van de 
programma’s.   Ondanks   de   bezuinigingen   was   NOS   Nieuws   met   minder   mensen   meer  
programma’s  en  uitzendingen  gaan  maken.  In  combinatie  met  de  technische  problemen  
ging er te veel aandacht uit naar de productie van onderwerpen en niet zozeer naar de 
inhoud van die verhalen.78 Terwijl bij NOS Nieuws juist ingezet was op een pluriforme 
berichtgeving voor alle media, kostte de multimediale werkwijze te veel inspanning om 
programma’s   daadwerkelijk   van   elkaar   te   laten   verschillen.79 Omdat dezelfde redacteu-

                                                 
75 Ibidem, 21. 
76 NOS, Getrokken Gras. Een evaluatie van 3 maanden nieuwe NOS, 17; NOS, Getrokken Gras 3. NOS  
 Nieuws 1 jaar oud, 21. 
77 NOS, Hooggeëerd Publiek, 35. 
78 NOS, Getrokken Gras. Een evaluatie van 3 maanden nieuwe NOS, 9. 
79 Ibidem, 26. 
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ren nu onderwerpen voor meerdere media voorbereidden, werd de inhoud op radio, tele-
visie en online niet meer divers, eerder uniform. 
 
Naast de problemen die ontstonden op de werkvloer, maakten de redacteuren en ver-
slaggevers zich zorgen over de kloof die ontstond met de hoofdredactie.80 De grootste 
vraag  die  speelde  met  betrekking  tot  deze  kloof  was:   ‘Jullie zijn met zijn zevenen, maar 
wat  doen   jullie  eigenlijk  de  hele  dag?’81 De hoofdredactie erkende dat het leiden van de 
reorganisatie, de verhuizing, de digitalisering en erbij gekomen bezuinigingen veel tijd en 
energie hadden gekost. Veel tijd was besteed aan onderling overleg en vergaderingen, 
over financiële kwesties en personele processen. Ze waren het met de opmerkingen eens 
dat ze meer aanwezig moeten zijn op de redactie om mee te denken en mee te praten 
over de waan van de dag.  
 
De hoofdredactie nam de evaluatie van Getrokken Gras serieus en bekeek de oorzaken 
die ten grondslag lagen aan de problemen. Een van die problemen was dat een visie op 
de site ontbrak en dat daardoor relevante vragen ontstonden zoals: is het een eerstelijns 
medium of bieden we vooral overzicht, inzicht en achtergronden? Gaat het daarbij om 
tekst of vooral om beeld en geluid? 82 Aan die visie wordt gewerkt, zo liet de hoofdredac-
tie vervolgens weten omdat de noodzaak ervan duidelijk was: nu wisten redacteuren en 
verslaggevers niet precies wat er van hen werd verwacht. Internet zou binnen de organi-
satie net zo vanzelfsprekend moeten zijn als radio en televisie, maar bij urgent en groot 
nieuws viel iedereen weer terug op zijn of haar oude programma en de website dolf dan 
het onderspit. Daarbij ontbrak  het  volgens  de  evaluatie  aan  ‘specifieke  deskundigheid  op  
deelredacties wat betreft het werken voor de site, er was te weinig mankracht om struc-
tureel aan het online platform bij te dragen en er werd niet voldoende gedacht aan de 
mogelijkheden  die  het  internet  bood.’ 83 
 
Uiteindelijk verscheen ruim een jaar later, in juni 2007, een nota die beschreef wat NOS 
Nieuws met de website wilde. Deze nota NOS 2.0, Internet vanaf nu was van de hand van 
hoofdredacteur Hans Laroes en het hoofd Nieuwe Media, Roeland Stekelenburg. Internet 
moest een nieuwe impuls krijgen door het een veel centralere plaats te geven binnen de 
organisatie. Het idee was om meer te werken vanuit de specifieke kenmerken van het 
medium: geen lange teksten, maar multimediale producties waarin tekst, beeld, geluid 
en links gecombineerd zouden worden.  
 
Wat betreft de functie van de site werd nog steeds geen duidelijke keuze gemaakt, de site 
moest vooral aan veel voorwaarden en functionaliteiten voldoen: snel zijn, maar ook 
voorzien  in  ‘slow’  nieuws,  de  site  moest  gaan  over  de  NOS  als  organisatie,  maar  ook  over  
de kijker (mogelijkheden voor reacties en voor User Generated Content). Alle losse items 
uit radio- en televisie-uitzendingen moesten online worden aangeboden en er moest ook 
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81 Ibidem, 26. 
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ruimte zijn om te experimenteren met nieuwe vormen van online journalistiek. De site 
hoefde   niet  meteen   ‘te   scoren’,   de   redactie  mocht   zelf   beslissen  wat   ze   relevant   vond. 
Laroes en Stekelenburg wilden het  online  platform  groot  maken,  evenals  ‘divers, meerge-
laagd  en  interessant’.84 
 
Het inhoudelijke plan voor de site ging daarnaast gepaard met organisatorische verande-
ringen. Waar eerst iedere deelredactie een eigen internetredacteur had, werden alle onli-
ne journalisten nu samengevoegd in één redactie  die  de  naam   ‘Digidesk’  kreeg.  Daarbij  
werd  wederom  benadrukt  dat  ‘ondanks  de  speciaal  daarvoor  aangestelde  internetredac-
teuren,  dit  platform  niet  slechts  een  activiteit  was  van  de  internetredactie’  en  dat  ‘ieder-
een kan bijdragen in de vorm van weblogs en  andere  producties’.85 Hoe dit zich vertaalde 
in een concrete werkwijze en met wat voor nieuwe vormen van online journalistiek de 
redactie moest experimenten, werd niet benoemd. Wat wel werd beschreven was dat het 
checken,  als   ‘normale   journalistieke  wet’ het uitgangspunt bleef voor alle informatie die 
op de site werd gepubliceerd. NOS Nieuws moest zich juist gaan onderscheiden met 
feitelijk juiste berichtgeving in een omgeving waar gemanipuleerde informatie aan de 
orde van de dag was.86  
 
Dat een specifieke werkwijze voor de website alsnog ontbrak, werd door Laroes en Steke-
lenburg in diezelfde notitie bevestigd. Ze gaven daarvoor echter geen reden en lieten 
alleen weten dat die werkwijze uiterlijk in januari 2008, een half jaar later, geformuleerd 
zou worden.87 Vooruitlopend op deze formuleringen, benadrukten ze wel dat het internet 
als journalistiek platform ervoor zal zorgen dat het de organisatie fundamenteel ging 
veranderen:  ‘Het is niet langer een kwestie van aanbieden, kiezen, ordenen, verklaren en 
zenden. Het online netwerk volgt niet de hiërarchische lijnen van zenden en ontvangen, 
maar NOS woont momenteel   nog  wel   in  die   zogenaamde   “eenrichting-straten”. Als de 
NOS maar creatief genoeg is en openstaat voor geluiden van buitenaf, dan kan ook deze 
organisatie  met   de   digitale   tijd  mee,’   zo   voorspelden   Laroes   en   Stekelenburg.88 Hieruit 
sprak de erkenning voor de verandering van massamedia naar online media, maar dit 
vertaalde zich (nog) niet in concrete veranderingen voor de werkvloer of voor individuele 
redacteuren.  
 
4.2.2 Van Newsroom naar Berlinerformaat bij de Volkskrant 
Terwijl het plan Newsroom uit 2006 van Broertjes het deed voorkomen alsof er afscheid 
was genomen van het papieren tijdperk, kwam er in 2008 weer aandacht voor de papie-
ren krant. De hoofdredactie sprak de ambitie uit om van broadsheet formaat over te gaan 
op   het   compactere   Berlinerformaat.   ‘Wereldwijd   gaan   kranten   over   op   een   compacter  
formaat  en  de  Volkskrant  wil  die  trend  volgen,’  zo  liet  de  hoofdredactie  weten.  ‘De  groot-
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te van de krant moet voor deze groep aantrekkelijker zijn, evenals de opmaak, stijl en 
onderwerpskeuze.’89  
 
Niet alleen gaf dit een dubbel signaal af aan de redactie, de plannen spraken elkaar ook 
inhoudelijk tegen. Lazen de redacteuren in het plan uit 2006  ‘dat  het  een  misverstand  is  
dat de nieuwe generatie wel voor alleen de papieren krant kiest als voor het tabloidfor-
maat  wordt  gekozen,’   in  de  nieuwe  beleidsnota  werd  het  tegenovergestelde  beweerd.  90 
In de nota De Volkskrant op Berliner staat dat het Berlinerformaat kansen biedt om de 
krant aantrekkelijker te maken voor jongere doelgroepen.91 De krant zoekt naarstig naar 
de jonge nieuwsconsument en ging daarbij op twee paarden wedden: op de krant én op 
online.  
 
Het Newsroomplan werd hiermee niet van tafel geschoven. De Volkskrant zag het mul-
timediale  nieuwsbedrijf  nog  steeds  als  noodzakelijk  en  onoverkomelijk:  ‘een  weg  terug  is  
er  niet’.  92 Benadrukt werd dat de krant onderdeel bleef van de Volkskrant Media Groep als 
24-uurs-organisatie waarin de verhalen centraal staan en de uitgeefvormen divers zijn. 
De integratie tussen de krant, online en mobiele platformen werd doorgezet met een 
‘volledige  multimediale   redactie  die   crossmediaal  opereert’.93 De Volkskrant wilde in dit 
kader ook samenwerkingsverbanden aangaan met strategische partners, zoals op dat 
moment al samengewerkt werd met het sociale-mediaplatform Hyves en met de filmsite 
Cinema.nl.94  
 
De  strategie  van  de  Volkskrant  wilde  inhaken  op  ‘modern  mediagedrag’  en  bleef  daarbij  
gericht op het bereiken van een grote groep lezers én adverteerders. Terwijl de hoofdre-
dactie in dit plan deels erkende dat de technologie ontwrichtend is, ze sprak over veran-
derend mediagedrag van consumenten en over noodzakelijke nieuwe strategische sa-
menwerkingen, leek het management in de uitwerking daarvan niet zozeer gefocust op 
een ontwrichtende, maar op een incrementele benadering waarbij het inkomstenmodel 
gebaseerd bleef op het zenden van informatie, het behalen van een groot bereik en veel 
adverteerders: 
 

‘De lezer verspreidt zijn mediaconsumptie over meerdere kanalen: krant, tijdschrift, radio, tv, 
internet. De adverteerder volgt hem en haar. Wil de Volkskranttitel de lezers en adverteerders 
goed bedienen, dan zal hij ook verschillende producten moeten aanbieden die op het moderne 
mediagedrag aansluiten.’  95 

 
Bij de overgang naar het Berlinerformaat zou nu wel een reorganisatie plaatsvinden die 
gepaard moest gaan met bezuinigingen. Tegelijkertijd kwam er geld vrij voor investerin-
                                                 
89 De Volkskrant, De Volkskrant op Berliner. Een grote krant in een nieuwe jas (Amsterdam: de Volkskrant,  
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90 De Volkskrant, Newsroom, 4. 
91 De Volkskrant, De Volkskrant op Berliner, 4. 
92 Ibidem, 22. 
93 De Volkskrant, De Volkskrant op Berliner, 6. 
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gen om de krant op lange termijn economisch stabiel te kunnen maken.96 Hoe de bespa-
ringen zich verhielden tot de investeringen werd niet duidelijk gemaakt in dit plan. 
 
Het succes van de Newsroom – de integratie tussen print en online – liet ondertussen het 
nodige te wensen over. In hetzelfde beleidsplan, De Volkskrant op Berliner, stelde de 
hoofdredactie  vast  dat  na  een  stormachtig  begin  het   integratieproces  was  gaan   ‘kabbe-
len’.  De   redactie  was  gereorganiseerd  om  krant  en   internet  bij   elkaar   te  brengen  en  de  
redacteuren zouden ook bereid zijn om voor beide  platformen  te  werken,  maar  het  ‘ont-
breekt aan duidelijke structuur die handen en voeten geeft aan een werkwijze die het 
redacteuren  mogelijk  maakt  voor  zowel  de  site  als  de  krant  te  werken’. 97 De combinatie 
van nieuwsproductie voor een online platform zonder deadlines en het maken van verha-
len voor de krant met de strikte deadline, zorgde in de dagelijkse productie voor tegen-
strijdige belangen omdat dezelfde journalisten – op de een of andere manier – voor beide 
media verhalen moeten maken. Net als bij NOS Nieuws bleek het combineren van die 
taken in de praktijk lastig uitvoerbaar. Het betaalde en vertrouwde medium kreeg in die 
patstelling voorrang bij de journalisten.  
 
Het antwoord hierop van de hoofdredactie was dat de coördinatoren niet langer bezig 
moesten zijn met het vullen  van  pagina’s,  maar  dat per verhaal gekeken moest worden 
‘welk  genre  en  welk  kanaal  zich  daar  het  beste  voor  leent’.98 ‘Alle  uitingen  moeten  daarbij  
het niveau, de toon en de stijl bieden die de lezers van de Volkskrant gewend zijn en ook 
verwachten.’99 Dat de redactie werkte met twee verschillende redactiesystemen, werd 
niet als problematisch ervaren. De content van krant en site kon via de bestaande syste-
men makkelijk worden gedeeld en was geen oorzaak van de lastige samenwerking. Het 
redactiesysteem van de krant (Tera) maakte het mogelijk om verhalen eenvoudig uit te 
wisselen met het content managementsysteem van de site.  
 
Op de achtergrond speelde daarnaast nog de cruciale, maar onbeantwoorde strategische 
vraag of – en in hoeverre – nieuws online gratis moest worden weggegeven. Er ontstond 
een repeterende discussie: kan de voorpagina van de krant worden gevuld met artikelen 
die eerder al op de website waren gepubliceerd? Zichtbaarheid op het web vond men 
belangrijk, maar geld werd hier (nog) niet verdiend en er was ook geen zicht op een 
winstgevend businessmodel. Lange tijd werden alle artikelen uit de krant doorgeplaatst 
op de website, maar uiteindelijke won het inzicht dat dit niet eerlijk was tegenover de 
betalende abonnees. Het gevolg was dat vk.nl meer ging lijken op andere nieuwswebsi-
tes; unieke en eigen artikelen waren nauwelijks meer terug te vinden op de site.  
 
Bij de Volkskrant werd al met al geconcludeerd dat een doorstart in de organisatie nood-
zakelijk was om de stagnerende integratie nieuw leven in te blazen. Deze doorstart be-
gon met de principebeslissing dat er geen andere weg was dan de multimediale weg en 
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dat iedere redacteur mee moest gaan doen. Cursussen in videopresentatie en online 
schrijven werden in het vooruitzicht gesteld, om zo ook de kwaliteit te waarborgen. Deze 
cursussen moesten bijdragen bij aan de kennis over andere media, maar boden geen 
directe oplossing voor het verenigen van de verschillende ritmes voor de krant en voor 
online. Daarover werd alleen gezegd dat de coördinator nauwlettend in de gaten moest 
houden dat de site voortdurend voorzien zou worden van updates. Het dagritme van de 
journalisten  moest   veranderen:   ‘Om   09.00   uur  moet   het   al   bruisen.   Soms   betekent   dit  
misschien een wat langere werkdag, maar dit kan op de rustigere dagen worden gecom-
penseerd.’ 100 Van krantenjournalisten werd verwacht dat zij eerst een verhaal voor de site 
zouden schrijven: 
 

‘Redacteuren  tikken  eerst  hun  nieuwsverhalen  voor  de  website.  Daar  ontmoeten lezers elkaar 
die bijdragen leveren. Op internet groeien topstories uit tot volwaardige nieuwsproducties, 
waaruit  de  redactie  weer  put  voor  de  krant.  Alle  redacteuren  werken  multimediaal.’101 

 
Hieruit maken we op dat de hoofdredactie zinspeelde op een veranderende journalistieke 
cultuur waarbij journalisten hun prioriteit bij het web leggen en lezers niet alleen passief 
het nieuws consumeren, maar elkaar op het online platform van de krant ontmoeten en 
zo een bijdrage gaan leveren aan de journalistieke verhalen. Benadrukt werd dat alle 
platformen binnen de Volkskrant gelijkwaardig aan elkaar waren, dat de technologie 
goed moest functioneren en dat de uitgever PCM het initiatief moest nemen om een 
multimediaal laboratorium te bouwen waarin (technologische) ontwikkelingen zouden 
worden bijgehouden. Het voorstel was om een jaarrapportage te maken waarin de mul-
timediale stand van zaken werd gedeeld met de redactie.102 
 
Hoewel er in het Newsroomplan en wederom in het Berlinerplan vol werd ingezet op de 
productie en het belang van video, bleek de ambitie om succesvol tv te maken voor de 
Volkskrant uiteindelijk te hoog gegrepen. Het plan kwam van de grond; camerajournalis-
ten (camjo’s) van de aparte videoredactie vk.tv maakten korte nieuwsfilmpjes van hooguit 
een paar minuten. Het was de bedoeling dat de video- en krantenredactie daarvoor nauw 
samen zouden werken, maar in de praktijk pakte dat anders uit. Het ritme van de krant en 
het produceren van video gingen moeilijk samen. De videoredactie werd daarom uitein-
delijk een min of meer zelfstandige redactie en opereerde in feite autonoom van de krant. 
Zoals een voormalige videoredacteur verklaarde: ‘Het  had  niet  al  te veel met de krant te 
maken en het was een beetje een vrijgevochten bende geworden. We deden eigenlijk ook 
gewoon  maar  wat.’103 In het najaar van 2008 dwong de economische crisis de Volkskrant 
al haar multimediale activiteiten en speciale webprojecten tot een minimum te beperken. 
De videoredactie was duur en leverde geen geld op, en moest daarom inkrimpen. De 
videoredacteuren werden ondergebracht bij de internetredactie van de krant. Dit bete-
kende feitelijk het einde van vk.tv. De Volkskrant produceerde ook nog een periode tele-
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visieprogramma’s  met  externe  partijen,  maar  die  producties  kregen  geen  vervolg  omdat 
samenwerking met televisie(omroepen) eveneens lastig bleek. Ook het plan voor een 
radiostation sneuvelde omdat uitgever PCM in 2006 een radiostation (Arrow) aankocht 
waarvan de licentie het uitzenden van nieuws vrijwel uitsloot. Na een jaar werd Arrow 
met groot verlies weer verkocht.104 Hier eindigden de radio- en televisieambities van de 
Volkskrant.  
 
4.2.3 De hink-stapsprong van Het Financieele Dagblad 
Bij de FD Mediagroep was in 2009, tijdens de implementatie- en evaluatiefase, ook het 
financieel optimistische tij gekeerd. Na het formuleren van ambitieuze plannen met be-
trekking  tot  de  integratie  van  krant,  radio  en  online  waarbij  zelfs  de  radiostudio’s  verhuisd  
zouden worden, was de mediagroep in zwaar weer terechtgekomen. De kredietcrisis had 
advertentie-inkomsten doen dalen en tegenvallende omzetten veroorzaakt waardoor de 
plannen bijgesteld moesten worden en er eerder sprake was van bezuinigingen dan van 
investeringen  in  mensen,  vaardigheden  en  technologie.  De  hoofdredactie  meende  dat  ‘de  
noodzaak tot besparingen gecombineerd kan worden met het versneld verder uitvoeren 
van   de  multimediale   strategie’.105 Convergentie werd op deze manier alsnog aangegre-
pen om bezuinigingen door te kunnen voeren.  
 
Vanaf dat moment hadden de plannen van Jonker alleen nog betrekking op integratie bij 
Het Financieele Dagblad, tussen krant en online. De ambitie om de BNR-studio’s   naar  
boven te verhuizen werd onder deze financiële omstandigheden helemaal losgelaten. 
Doordat deze cruciale stap niet kon worden gezet, stagneerde de geplande samenwer-
king tussen de krant en de radio. Jonker gaf in de notitie Re: The Vision Thing aan  dat  ‘de  
ambitie om een sprong voorwaarts te maken met een multimediale organisatie hierdoor 
een hink-stap-sprong  was  geworden’.106  
 
De hoofdredactie van BNR had er geen bezwaar tegen dat van de verhuisplannen werd 
afgezien.  In  2009  kwam  zij  met  een  beleidsplan  waarin  werd  gesteld  dat  ‘multimedialiteit  
te  lang  als  doel   is  gezien  en  niet  als  middel’.  Multimediaal  werken  zou  een  onverstandig  
en verouderd dogma zijn dat voortborduurde op  aannames  uit  de   jaren  negentig.   ‘Alles  
op een hoop gooien zal namelijk niet de efficiency opleveren noch een verrijking van de 
producten   teweegbrengen.’107 Het idee van een multimediale redactie had volgens de 
hoofdredactie van BNR niet de voordelen geboden waarop ingezet was. BNR nam hier-
mee in feite afscheid van het model van convergentie en crossmediale samenwerking 
met mediapartner Het FD. 
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De onuitvoerbaarheid van de samenwerking schreef BNR toe aan vier essentiële verschil-
len tussen het radiostation en de krant. In eerste instantie kende de inhoud van de pro-
ducten van beide merken maar een beperkte overlap. Dat gold ook voor het productiepro-
ces: waar de krant maar één deadline op een dag heeft, kent een radiostation continu 
deadlines. Een derde verschil was het type journalist. De journalisten van BNR werden 
getypeerd als generalisten, redacteuren die de hele dag door de meest uiteenlopende 
verhalen produceren. De journalisten van Het FD werden gezien als inhoudelijke specia-
listen, met allemaal een eigen portefeuille (specialisatie). Tot slot werden beide media, 
naast deze verschillen in inhoud, werkwijze en type journalist, gekenmerkt door een ei-
gen redactiecultuur. Die cultuur zou de afgelopen jaren niet versmolten zijn en de hoofd-
redactie vroeg zich in dit beleidsplan dan ook af of dat eigenlijk wel wenselijk was.  
 
Het hoofdredactioneel management van de radiozender ging zich vanaf dat moment 
vooral focussen op het merk en het netwerk dat BNR als radiozender moest worden en 
uitstralen.  BNR  wilde  mensen  verbinden  via  de  programma’s,  de  website,  mobiele  plat-
formen en via evenementen die ze wilde organiseren. Het idee dat een radiozender louter 
een distributiekanaal is, werd daarmee losgelaten. Die omslag werd gedreven door het 
besef dat deze nieuwe activiteiten noodzakelijk waren om het radiostation te blijven 
financieren. De hoofdredactie dacht aan samenwerkingsverbanden met evenementen 
zoals de AutoRAI, maar ook een BNR Vriendendag zodat luisteraars elkaar kunnen ont-
moeten (en wellicht zaken met elkaar kunnen doen) en het aanbieden van trainingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap. Het breder trekken van het uitgeefconcept 
van  BNR  moest   ‘worden  vertaald   in  de  organisatie  en  ook  de  geesten moeten daarvoor 
rijp  gemaakt  worden’,   zo   formuleerde   de   hoofdredactie   van  BNR.108 Tegelijkertijd werd 
opgemerkt dat de producten die voortkwamen uit de core-business, het radio maken, nog 
het meest kansrijk zouden zijn. Gedacht werd aan doelgroepenradio via internet en het 
aanbieden van op maat gemaakt nieuwsupdates die verkocht konden worden aan andere 
radiostations, nieuwswebsites of themakanalen.  
 
Het FD was ondertussen nog niet veel verder dan de voorgenomen plannen uit 2008 
waarin de eerste aanzet werd gegeven voor een nieuwe multimediale organisatie en 
werkwijze, alleen de gewenste middentafel was geïmplementeerd. Om de urgentie van 
online journalistiek te benadrukken, maakte Jonker in Re: The Vision Thing gebruik van 
nationale en internationale cijfers die lieten zien dat krantenoplagen daalden en online 
bezoekcijfers wereldwijd stegen. De hoofdredacteur dacht opnieuw hardop na over 
nieuwe businessmodellen voor online. Binnen de FD Mediagroep konden producten wor-
den ontwikkeld die breder lagen dan de actualiteit, zo benadrukte Jonker. Voor de 
nieuws-redactie werd de mogelijkheid van een betaalsite geopperd, dit in navolging van 
de Financial Times. De FD Mediagroep ging mee in de veronderstelling dat de papieren 
krant – en daarmee de belangrijkste inkomstenbron voor het bedrijf – eindig zal zijn. Ze 
wilde daarom een verdienmodel (op basis van abonnees) voor het online platform ont-
wikkelen. Het bleef in eerste instantie bij het benoemen van mogelijkheden en het bena-
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drukken van de noodzaak van nieuwe inkomstenmodellen, er werden nog geen concrete 
plannen voor de implementatie van een betaalmuur gemaakt.  
 
Ondanks de financiële tegenslag was de toon van de FD-hoofdredacteur optimistisch. 
Jonker omschreef de huidige internetrevolutie als een kans die met beide handen aange-
grepen moest worden. Het bedenken van nieuwe, journalistieke concepten werd daarbij 
niet als grootste dilemma gezien, maar wel de mensen en middelen die daarvoor nodig 
waren. Zo werd wederom het belang van een geïntegreerd redactiesysteem voor print, 
online en mobiel benoemd, maar dit zou pas in september 2010 geïmplementeerd wor-
den. Een van de bezuinigingsmaatregelen die alvast werd genomen, was het stopzetten 
van het ANP-contract. Het beëindigen van dit contract met het persbureau bespaarde 
niet alleen veel kosten, het diende tevens een strategisch doel: de krant, maar vooral ook 
de website, zou zich meer gaan onderscheiden van andere media die voor updates en 
verhalen grotendeels de agenda van het ANP volgden.109 Op deze manier moest het be-
sluit een win-winsituatie zijn.  
 
Terwijl bij de Volkskrant de afwezigheid van een gezamenlijk redactiesysteem niet als 
problematisch werd ervaren, was de hoofdredactie bij Het FD van mening dat het ont-
breken   van   zo’n   geïntegreerd   systeem   het   crossmediaal   werken   in   de   weg   stond:   ‘Het  
werken met twee verschillende redactiesystemen en het ontbreken van een integrale 
planning/agenda belemmeren de multimediale   integratie’,   zo   stond   in   een   van  de  noti-
ties.110 Hoewel de aanschaf bij Het FD was opgenomen in de plannen, bleek een goed 
werkend systeem duur en moeilijk verkrijgbaar. Mede door de financiële crisis werd de 
aanschaf uitgesteld. De uitwisseling van items tussen verschillende platformen bleef 
hierdoor lastig. 
 
Bij de FD Mediagroep speelde dezelfde problematiek als bij NOS Nieuws en de Volks-
krant: de samenwerking tussen de verschillende platformen kwam onvoldoende op gang. 
In een nota uit 2009 over het verbreken van het ANP-contract werd duidelijk dat de geïn-
tegreerde nieuwsredactie nog steeds niet optimaal functioneerde: 
 

‘Bij  het  wegvallen  van  het  ANP  komt  nog  schrijnender  aan  het   licht  dat  we  nog  maar  aan  het  
begin staan van met de integratie tussen krant en internet. Veel berichtgeving voor internet 
wordt verzorgd door de internetredacteuren en de tussendienders. Toeleveranties door ande-
ren  komt  nog  maar  moeizaam  op  gang,  enkele  goede  voorbeelden  ten  spijt.’111 

 
Omdat Het FD afscheid had genomen van het ANP was de site bovendien minder actu-
eel, de internetredacteuren konden geen gebruik meer maken van de continue nieuws-
stroom van het persbureau.112 De berichtgeving over de kredietcrisis trok juist veel be-
zoekers naar de website en de hoofdredacteur wilde daarom wel inzetten op een zo actu-
eel mogelijk online platform. Dat was ‘voor  het  imago  van  Het  FD als merk onontbeerlijk’.  
                                                 
109 FD Mediagroep, Wat hebben we aan het ANP-contract? (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2009): 1. 
110 FD Mediagroep, FD-redactie 2010-2012 (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2010): 1-2. 
111 FD Mediagroep, Concept Evaluatie ANP-loze weken (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2009): 3. 
112 Ibidem, 5. 
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Site en krant waren beide van groot belang, maar toch werd door redacteuren het argu-
ment aangehaald dat de site een gratis platform was en dat de prioriteit daarom bij het 
betaalde medium bleef liggen. Daar moest verandering in komen volgens de hoofdredac-
tie:   ‘Het   deadlineloze  werk  moet   het   uitgangspunt  worden   voor   alle  werkprocessen   en  
voor de organisatie’.113 
 
Bij Het FD zien we een zelfde reactie van de hoofdredactie als bij de Volkskrant. De be-
leidsnota Re: Vision Thing benadrukte vooral dat de samenwerking nu echt van de grond 
moest komen, waarmee werd erkend dat dit nog niet voldoende het geval was.  ‘Nog  deze  
maand zijn alle redacteuren van Het FD in staat om online te werken en zo hun bijdrage 
te leveren aan een real-time nieuwsproductie voor onze online-doelgroep.’114 Hoofdre-
dacteur Jonker deed deze uitspraak in april 2009, maar uit een nota van oktober 2009 die 
ging over het ANP-contract, bleek dat de hoofdredacteur te optimistisch was. Ook in 
deze nota werd nogmaals het belang van een intensievere samenwerking tussen de krant 
en de site benadrukt, zonder suggesties te doen hoe de journalisten van de financiële 
krant hun drukke werkzaamheden voor de krant moesten combineren met een medium 
dat een ander ritme en andere principes met zich meebracht. 
 
4.3 Herdefiniëring: nieuwe strategieën voor online 
 
In de vorige paragraaf is beschreven dat de samenwerking tussen de platformen lastig 
van de grond kwam. Tussen 2009-2011 werden de oorspronkelijke plannen opnieuw ge-
formuleerd,  bijgesteld  en  aangescherpt.  Deze  periode  duid  ik  aan  als  een  fase  van  ‘herde-
finiëring’.   In   deze   laatste   fase   zetten   de   hoofdredacties nieuwe plannen op papier die 
specifiek ingingen op de strategie van het online platform. Bij de Volkskrant en NOS 
Nieuws viel dit samen met de komst van nieuwe hoofdredacteuren. Bij Het Financieele 
Dagblad was Ulko Jonker nog verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe 
strategie, maar nog voor deze was geïmplementeerd nam ook hij afscheid als hoofdre-
dacteur. Convergentie was in de periode van implementatie en evaluatie voor alle drie de 
redacties leidend gebleven, alleen de samenwerking tussen BNR en Het FD was binnen 
de FD Mediagroep ondertussen losgelaten. Bij de Volkskrant werd in de fase van herdefi-
niëring besloten om afscheid te nemen van de convergente redactie: de krantenredactie 
en de internetredactie werden van elkaar gescheiden. 
 
4.3.1 De internet first-strategie van NOS Nieuws 
Na de kritische evaluaties van de Getrokken Gras-serie vonden er bij NOS Nieuws in de 
eerste jaren geen grote organisatorische veranderingen plaats. Er trad een proces van 
consolidatie in waarin doorgezette veranderingen zich uitkristalliseerden. Voormalig 
hoofdredacteur Hans Laroes gaf achteraf toe dat het de eerste anderhalf jaar na de reor-
ganisatie  vooral  ging  over  techniek,  software  en  veranderingen  in  de  organisatie  zelf.  ‘Het  
was alles in één keer: reorganiseren, bezuinigen, digitaliseren. Hierdoor ontbrak lange tijd 
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het journalistieke debat op de redactie.’115 Nu die rust terug was, vond de hoofdredactie 
het tijd om de journalistieke koers aan te scherpen.  
 
In december 2009 verscheen het beleidsdocument Publiek in de Toekomst waarin de 
hoofdredactie schetste in welke richting NOS Nieuws zich wilde ontwikkelen. Een van de 
belangrijkste aandachtgebieden daarin was de overgang van een multimediale naar een 
crossmediale koers. ‘Dat  is  meer  dan  nu  de  eigen,  specifieke  mogelijkheden  onderkennen 
van de diverse platformen, de diverse media, en de vele manieren van contacten met ons 
publiek’,  zo  staat  in  het  beleidsdocument.116 Volgens de hoofdredactie zou dat crossme-
diale denken moeten beginnen bij de planning, het eerste moment waarop over een mo-
gelijk verhaal wordt nagedacht. Nog te vaak werd op verschillende platformen hetzelfde 
gedaan:   ‘We  variëren  wel   in  vorm,  maar  nauwelijks   in  de   inhoud.  Dat  moet  veranderen,  
omdat we dan de consument op ieder kanaal beter bedienen, en hem tegelijkertijd van 
het ene kanaal naar het andere kunnen geleiden. Juist de verschillen tussen radio, televi-
sie, internet of mobiel moeten beter worden benut.’117  
 
De hoofdredactie gaf daarnaast aan dat ze zich realiseerde dat de toekomst van een or-
ganisatie zoals de NOS niet vanzelfsprekend zou zijn. De hoofdredactie noemde de hui-
dige tijden  revolutionair  en  zag  in  dat  ‘nieuwsorganisaties  er  niet  op  zouden  kunnen  reke-
nen  dat  ze  zonder  meer  blijven  voortbestaan’.118 Om in te spelen op die ontwikkelingen 
kwam de focus te liggen op het bereiken van groepen in jongere leeftijdscategorieën 
door een kwalitatief goede en eigen nieuwsselectie te maken, aan de hand van snelle en 
juiste berichtgeving 24 uur per dag, door interactie en contact. Op die manier moest aan-
sluiting gevonden worden bij nieuwe generaties en doelgroepen.119 De hoofdredactie 
benadrukte wederom dat er daarbij ruimte moest komen voor innovatie aan de hand van 
workshops, een laboratoriumgroepje dat experimenteert met nieuwe journalistieke vor-
men en samenwerking met marketing en directie wat betreft de kennis over het gedrag 
van het publiek.120 In het personeelsbeleid was er aandacht voor scholing en opleiding en 
ingezien  werd  dat   ‘werken  aan  onze  cultuur   tijd  kost’.  Ook  het  begrip   leiderschap  werd  
verder ingevuld en geconcretiseerd. Zo was ‘coachend  leiddinggeven’  een thema omdat 
dit cruciaal zou zijn in een bedrijf vol professionals.121  
 
De hoofdredactie gaf in dit plan aan dat het achtuurjournaal desondanks nog wel het 
vlaggenschip van NOS Nieuws was en dat dit voorlopig ook zo zou blijven. Tegelijkertijd 
betekende dit niet dat de internetredactie aan belang zou moeten inboeten. De internet-
redacteuren van de Digidesk moesten juist proactief worden door niet alleen te functio-
neren als een verwerkende, maar ook als een garende redactie. De boodschap van Steke-
lenburg en Laroes uit 2007 werd  herhaald:  ‘Internet moet een centrale plek in de organi-
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satie krijgen. Ruw audio- of videomateriaal van verslaggevers of persbureaus kan al onli-
ne  voordat  het  in  de  Journaals  wordt  uitgezonden.’122 ‘Daarbij  gaat  het  echter  te  ver’,  zo  
vervolgden de hoofdredacteuren,  ‘om  te  zeggen  dat  journalisten  primair  voor  online  wer-
ken, en dan pas voor radio en televisie.’123 Dit zou niet wenselijk zijn omdat het achtuur-
journaal nog steeds meer kijkers trekt, dan dat de website bezoekers heeft. Voor de da-
gelijkse gang van zaken betekende het dat redacteuren en verslaggevers wat betreft de 
eerstelijnsvoorziening (het harde nieuws) zo snel mogelijk hun ruwe materiaal (feiten, 
beeld,   geluid   en   foto’s)   aan   moesten   leveren,   de   tweedelijnsvoorziening   (analyses   en  
achtergronden) werd vervolgens mediumspecifiek verwerkt voor radio, televisie of inter-
net.124  
 
In 2010 begon NOS Nieuws met NOS Net. Dit initiatief ontstond met het oog op een ver-
anderende relatie met het publiek. Zelf omschreef een van de nieuwe NOS Net-
redacteuren deze nieuwe redactie  als  volgt:  ‘NOS Net is een netwerk in opbouw van niet-
journalisten die via de digitale weg hun kennis, ervaringen en observaties met ons de-
len.’125 NOS Net bestond uit drie redacteuren die een aparte deelredactie vormden op de 
nieuwsvloer. Eén van de betrokken redacteuren gaf aan dat het met NOS Net gaat om 
het teweegbrengen van een journalistieke mentaliteitsverandering:   ‘Op  een  andere  ma-
nier aan je informatie komen, je publiek hierbij betrekken.’126  
 
NOS Net startte met een eerste project tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 
door tweerichtingsverkeer met het publiek op te zoeken. De redactie van NOS Net riep 
niet-journalisten op om tijdens de verkiezingscampagne het nieuws te verslaan van poli-
tieke bijeenkomsten waar geen journalisten bij aanwezig zouden zijn. Het idee van NOS 
Net was   geïnspireerd   op   het   ‘Off   the   bus’   project   van   The Huffington Post. Tijdens de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen besloot deze Amerikaanse nieuwssite eveneens om 
de hulp van het publiek in te roepen om zo de presidentscampagne door het hele land te 
kunnen verslaan. Het resultaat was een community van meer dan 10.000 mensen die via 
de e-mail bijdragen stuurden en verslag deden van die politieke bijeenkomsten. De 
hoofdredactie van NOS Nieuws beschouwde de vorming van NOS Net als een redactie die 
paste binnen  een  bredere  toekomstvisie:   ‘Bij  zowat  ieder  nieuws  zijn  mensen  uit  ons  pu-
bliek eerder ter plaatse. Van ieder verhaal weten mensen uit ons publiek meer dan wij. 
Wij leggen contact met hen en zorgen voor echt tweerichtingsverkeer. We zorgen voor 
nieuwe  samenwerkingsverbanden  en  integreren  in  social  networks.’127 
 
In 2011 kreeg NOS Nieuws een nieuwe hoofdredacteur in de persoon van de tot dusver 
plaatsvervangend hoofdredacteur Marcel Gelauff. Hij volgde Hans Laroes op die vanaf 
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2002 aan het hoofd stond van het NOS Journaal, en vanaf 2006 van NOS Nieuws. Gelauff 
is dan al enkele jaren plaatsvervangend hoofdredacteur onder Laroes en werkt sinds 2003 
voor de NOS. Hij begon in 1980 zijn loopbaan als journalist bij de Leidsche Courant en 
bekleedde binnen vijf jaar zijn eerste leidinggevende functie als plaatsvervangend chef-
redacteur. Gelauff maakte in 2003 de overstap van RTL Nieuws naar het NOS Journaal. 
Gelauff gaf in een eerste korte notitie (‘NOS  Nieuws  3.0’) aan welke richting NOS Nieuws 
het komende jaar in wilde slaan. Waar NOS 1.0 de vorming van de nieuwe crossmediale 
NOS betekende, en NOS 2.0 betrekking had op de opkomst van sociale media (waaron-
der de vorming van NOS Net) wilde de nieuwe hoofdredacteur met NOS 3.0 benadrukken 
‘dat  er  opnieuw  grote  veranderingen  op  de  redactie  afkomen  en  dat  het  noodzakelijk   is  
om  daarin  mee  te  bewegen’.128 Het publiek van de nieuwsorganisatie vergrijst en tegelij-
kertijd neemt de concurrentie toe, NOS Nieuws moet er dus hard aan blijven werken om 
als sterk merk overeind te blijven. De missie van NOS Nieuws was volgens Gelauff geba-
seerd op twee kernopdrachten: 24 uur per dag, zeven dagen per week nieuws maken en 
daaraan context, achtergronden en duiding toevoegen.129 
 
De nieuwe hoofdredacteur liet daarbij weten in eerste instantie meer prioriteit te willen 
geven aan het online platform  door  middel  van  een  ‘internet first’  benadering:  ‘We  draai-
en het productieproces eigenlijk om: we maken wat we willen en kunnen voor nos.nl (ook 
video) en wachten niet meer  op  het  eerste  bulletin.’130 NOS Nieuws was vanuit deze visie 
niet langer een bulletinredactie – gericht op uitzendingen op televisie en radio – maar een 
echte 24-uurs organisatie waarbij nieuws meteen online komt. Deze nieuwe werkwijze 
moest verschillende nieuwsdrempels creëren waarbij de drempel voor de site lager kwam 
te liggen dan voor het achtuurjournaal. Volgens de hoofdredacteur was die ontwikkeling 
niet nieuw, maar eigenlijk al zichtbaar in de huidige werkwijze. Bijvoorbeeld bij liveblogs, 
waarin al het nieuws dat zich aandient over een specifiek onderwerp zo snel mogelijk 
online wordt geplaatst.131  
 
De aankondiging van de internet first-strategie dateert van juni 2011 en werd in oktober 
2011 opgevolgd door een document specifiek bedoeld voor de 24-uursredactie (waaron-
der de Nieuwsdesk, de Radiobulletins en de Digidesk vallen) die deze plannen moest gaan 
uitvoeren. Hierin werd de visie uit het NOS 3.0 document   herhaald:   ‘Het   plan   is   om  de  
hele NOS Nieuws om te vormen van een bulletinredactie naar een echte 24-
uursorganisatie.  Het  is  de  bedoeling  dat  NOS  Nieuws  ‘de  beste  en  de snelste is op al onze 
platformen,  24  uur  per  dag,  7  dagen  per  week  en  365  dagen  per  jaar’.132 Dit werd vervol-
gens onderbouwd met de concrete doelstelling dat er meer berichten op de website 
moesten verschijnen. 
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Om die doelstelling te halen, werd de redactie anders ingericht en werden zowel taken als 
werktijden van redacteuren aangepast. Tekeningen van de nieuwe redactievloer, een 
uitgebreide beschrijving van het gewijzigde takenpakket van alle (nieuwe) functies en de 
technische veranderingen met betrekking tot redactiesystemen ondersteunden dit plan. 
Alhoewel de selectie van het nieuws zich niet laat vangen in een afgebakend takenpak-
ket, werd er wel stilgestaan bij het verbreden van die nieuwsselectie aan de hand van 
inhoudelijke  thema’s  en  onderwerpen  waar  NOS  Nieuws  meer  aandacht  aan  zou  moeten  
besteden op het online platform. Daarbij moeten sociale media (en dus het publiek) beter 
benut worden als belangrijke bronnen voor het nieuws. 
 
Volgens de hoofdredactie moest deze nieuwe ‘internet first’-werkwijze gepaard gaan met 
een omslag in denken, waarbij nieuwe en oude journalistieke principes elkaar ontmoeten. 
De definitie van nieuws zal breder worden en de nieuwsbronnen meer divers. De normen 
en waarden wat betreft de betrouwbaarheid van de nieuwsorganisatie mogen daarbij niet 
in het geding komen: 
 

‘We   zullen   om  het   aanbod   te   vergroten   dus   ook   een   omslag   in   het   denken  moeten  maken,  
moeten ontdekken waar we nieuws vinden en moeten uitvinden wat we wel en niet doen. De 
extra berichten zullen na 1 januari in de eerste plaats terug te vinden zijn op de site. Op de 
nieuwsdesk is straks niet het verwachtingspatroon van de teletekst-volger leidend, maar dat 
van de sitebezoeker. Zonder dat we uit het oog verliezen wat het publiek van de NOS ver-
wacht:  betrouwbaarheid,  goed  checken,  nieuwsurgentie.’133  

 
Hierbij gaf de hoofdredactie aan dat het work in progress betreft en dat dit betekent dat er 
gaandeweg werkzaamheden en taken kunnen veranderen en dat voortdurende reflectie 
en evaluatie noodzakelijk zijn. Het plan was tot stand gekomen door middel van een 
werkgroep waarin verschillende journalisten van NOS Nieuws hebben geparticipeerd.  
 
4.3.2 De strategie van de-convergentie bij de Volkskrant 
De Volkskrant kreeg in 2009 met De Persgroep een nieuwe (Belgische) uitgever die over 
de multimediale koers sterk van mening verschilde met hoofdredacteur Pieter Broertjes. 
Deze laatste was ervan overtuigd dat de krant op termijn helemaal naar het internet zou 
verhuizen en vanuit die gedachte had hij ruim geïnvesteerd in multimediale concepten. 
Persgroep-topman Christiaan van Thillo deelde die visie niet. Van Thillo was er juist van 
overtuigd dat er nog wel degelijk een toekomst was voor de papieren editie en daarbij 
was internetjournalistiek in zijn ogen een totaal ander vak dan krantenjournalistiek. Het 
integreren van beide redacties was vanuit die opvatting dan ook niet wenselijk. Omdat 
het geld vooral werd verdiend met de papieren krant, moest die alle aandacht krijgen, zo 
redeneerde Van Thillo. De uitgever wilde daarom de internetredactie fysiek laten ver-
dwijnen van de Volkskrantredactie. Dit betekende een radicale koerswijziging die ik aan-
duid als de-convergentie: het loskoppelen van voorheen samenwerkende redacties of 
platformen.134  
                                                 
133 Ibidem, 11. 
134 Tameling  &  Broersma,  “De-converging the Newsroom: Strategies for Newsroom change and their  
 influence on journalism  practice”,  25.  
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Hoofdredacteur Pieter Broertjes kon aanvankelijk voorkomen dat de internetredactie 
elders werd ondergebracht. De internetredacteuren bleven op de redactie werken, maar 
voeren weer een eigen koers, onafhankelijk van de krant. De krant werd weer volledig 
leidend in het dagelijkse nieuwsproces. Broertjes was zich er meteen van bewust dat de 
overname van De Persgroep het einde van zijn multimediale redactie betekent: 

 
‘Ze   vonden   [crossmedialiteit] allemaal gelul. Ze hebben gewoon gedacht: als Broertjes weg-
gaat, dan gaan wij het echt opruimen. Nu heeft het geen zin want die man die wil dat niet. Dus 
ze hadden nog genoeg respect voor mij om dat niet meteen te doen. Het had ook anders ge-
speeld  kunnen  worden,  ze  hadden  ook  kunnen  zeggen:  “tempo  maken”.  Maar  ze  dachten,  rus-
tig aan en  dan  ruimen  we  die  zooi  op.’135 

 
Wat nog wel doorgevoerd werd onder leiding van Broertjes was het nieuwe formaat van 
de krant. Ondanks de voorgenomen plannen om de krant op Berlinerformaat te drukken, 
bleken daarvoor in Nederland geen geschikte persen te zijn en uiteindelijk werd gekozen 
voor het tabloidmodel (ook wel aangeduid als het compacte formaat). Nadat de Volks-
krant succesvol de overstap maakte naar het tabloidformaat besloot Broertjes in 2010, na 
vijftien jaar hoofdredacteurschap, plaats te maken voor een opvolger.  
 
Die opvolger werd de 44-jarige Philippe Remarque, op dat moment Volkskrantcorres-
pondent in Amerika. Remarque is net als voorganger Broertjes een hoofdredacteur die 
aangeduid   kan  worden   als   ‘primus   inter   pares’. 136 Al twintig jaar lang was hij schrijvend 
journalist en met veel succes: begonnen als correspondent in Moskou voor de Telegraaf 
en daarna achtereenvolgens in Berlijn, Den Haag en Washington voor de Volkskrant. In 
2008 won hij de Tegel, een belangrijke journalistieke prijs, met een serie artikelen over de 
Amerikaanse verkiezingen. Ervaring met leidinggeven had Remarque niet op het mo-
ment dat hij aantrad als hoofdredacteur en hij ervoer deze stap in zijn loopbaan dan ook 
als een sprong in het diepe. Bewust koos hij ervoor geen managementcursus te volgen in 
de  aanloop  naar  het  hoofdredacteurschap,  hij  benaderde  zijn  nieuwe  functie  als  ‘trial  and  
error  on  the  job’. 137  
 
Terwijl voorganger Broertjes in de constructie met PCM ook in de directie zat, was dat 
niet het geval bij Remarque. Frits Campagne is vanuit De Persgroep de algemeen direc-
teur van de krant. Remarque beschouwde deze nieuwe constructie niet als een pro-
bleem.138 Die strikte scheiding bestaat in feite vooral op papier. Remarque en Campagne 
nemen in de praktijk namelijk veel gezamenlijke besluiten, journalistieke en bedrijfsmati-
ge taken zijn in de huidige krantenwereld nauw met elkaar verweven. Een nieuwe Volks-
krantapplicatie voor de iPad valt als uitgeefconcept bijvoorbeeld direct onder de verant-
woordelijkheid van De Persgroep. Maar als hoofdredacteur bemoeit Remarque zich ook 
met  de  praktische  dilemma’s  rond  deze  applicaties,  bijvoorbeeld  of  abonnees  daar  wel  of  

                                                 
135 Interview op 21-09-2011. 
136 Joustra (red.), Handboek Hoofdredacteur, 30. 
137 Klaske Tameling,  “Journalisten  zijn  over  het  algemeen  beroerde  managers”,  in  De Hoofdredacteur,  
 red. Wijfjes & De Jong (Diemen: ABM, 2011): 40.  
138 Interview op 27-12-2010. 
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niet voor moeten betalen en welke inspanningen de redactie daarvoor zou moeten ver-
richten.  
 
Bij het aantreden van Remarque in de zomer van 2010 ging De Persgroep, zoals door 
Broertjes voorspeld, de discussie aan over de positie van de internetredactie. Remarque is 
als hoofdredacteur hoofdzakelijk belast met het reilen en zeilen van de krant. Dat was 
expliciet in het functieprofiel omschreven: de hoofdredacteur maakt de krant. Het is ook 
de taak die Remarque het meest aanspreekt.139 Sterker nog, toen Broertjes nog hoofdre-
dacteur was, had Remarque vanuit de redactieraad veel kritiek op zijn multimediale plan-
nen omdat het te veel kracht zou weghalen bij het hoofdproduct, de krant. Alle plannen 
rondom de videoredactie en een webkrant waren in de ogen van de nieuwe hoofdredac-
teur  wat  ‘hyperactief’.140 Remarque en De Persgroep zaten wat dat betreft op één lijn. In 
de discussie over de nieuwe koers van de internetredactie geeft Remarque aan dat de 
uitgever uiteindelijk het laatste woord daarover heeft:  
 

‘Ja,  uiteindelijk is het de beslissing van de uitgever. Het is een uitgeefconcept en ik heb ook ba-
zen boven me. Dat is gewoon zo. Maar als zij zeggen we maken van vk.nl een erotische site dan 
ga ik in staking en dan roep ik de hulp van Stichting de Volkskrant in. Dan wordt onze naam en 
identiteit zo ongelooflijk bedreigd, dat kan niet. Dit is natuurlijk een volkomen absurd voor-
beeld,  maar  die  kant  kan  het  dus  niet  opgaan.’141 

 
Begin 2011 viel uiteindelijk het besluit om de internetredacties van alle Nederlandse 
Persgroeptitels (naast de Volkskrant ook het Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool) 
samen te voegen op een afzonderlijke locatie in Rotterdam. De Persgroep Online, zoals 
de nieuwe internetredactie werd genoemd, kreeg een eigen hoofdredacteur in de per-
soon van Bart Franssen. Franssen is voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Vlaamse 
sites van De Persgroep en op dat moment al betrokken bij de aansturing van de website 
van het AD. Remarque behield de hoofdredactionele verantwoordelijkheid over de site 
van de Volkskrant, maar gaf hiermee wel de dagelijkse leiding uit handen. De internetre-
dacteuren werden ondergebracht bij een aparte businessunit van De Persgroep en ston-
den niet meer op de loonlijst van de krant. 
 
Hoewel Remarque net als voorganger Broertjes de internetredactie aanvankelijk het liefst 
in  huis  wilde  houden,  stemde  hij  in  met  de  plannen:  ‘Ik  juich  het  plan  zeer  toe  en  zie  het  
als een kans om onze gratis tak te verdiepen en te laten uitgroeien tot de kwaliteitssite 
van  Nederland.’142 Het besluit van De Persgroep getuigt van een trendbreuk. Het was nu 
niet de hoofdredacteur die de koers en de organisatie van de site bepaalde, maar de uit-
gever zelf. Het online platform werd vanuit die optiek niet beschouwd als het verlengstuk 
van een krant, maar als een onafhankelijk platform, een uitgeefdomein met een eigen 
commerciële strategie, een eigen hoofdredacteur en een eigen visie.  
 

                                                 
139 Interview op 27-12-2010. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Interview op 27-01-2011. 
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In  het  beleidsplan  ‘Beginselverklaring  van  De  Persgroep  Online’  werd  vastgelegd dat deze 
online redactie een eigen budget en een eigen organisatiestructuur kreeg. De Persgroep 
benadrukte dat ze met deze redactie investeerde in online journalistiek. Het was geen 
bezuinigingsmaatregel, er werden juist mensen voor aangenomen. In totaal was het per-
soneelsbestand  vastgesteld  op  40  fte’s,  waaronder  15  fte’s  voor  de  centrale  nieuwsdesk.  
Deze   nieuwsdesk   werd   verantwoordelijk   voor   ‘de   dagelijkse   productie   van   een   groot  
aantal hoogwaardige internet-nieuwsberichten’.143 De belangrijkste doelen van die cen-
trale nieuwsredactie waren: de eerste en het meest volledig zijn met nieuws en dat 24 uur 
per dag, zeven dagen per week.144 De productie van die nieuwsberichten werd gekwanti-
ficeerd op minimaal 200 berichten op weekdagen, en 100 berichten tijdens weekendda-
gen. Deze berichten moesten qua journalistieke kwaliteit op elk van de vier websites 
passen zonder dat verdere bewerking noodzakelijk zou zijn. De berichten moesten 
hoofdzakelijk van persbureaus komen en van andere online media.  
 
De online-krantentitels kregen daarnaast eigen redacteuren die moesten zorgen voor de 
invulling  van  de  zogenaamde  USP’s:  unique selling points. Of in het Nederlands de unieke 
sterke punten. Deze (meer ervaren) redacteuren gingen ook de volgorde en de keuze van 
het nieuws op de site bepalen. De online redactie van de Volkskrant kreeg 8 fte en wilde 
zich  in  het  bijzonder  richten  op  de  USP’s  politiek, opinie en cultuur. De online redactie van 
het Algemeen Dagblad (12 fte) richtte zich vooral op sport en showbizz, Trouw (2 fte) op 
religie, filosofie en milieu en Het Parool (2 fte) op Amsterdams nieuws.145 Ondanks de 
onafhankelijk budgettaire en organisatorische status van De Persgroep Online, werd 
samenwerking nagestreefd tussen de USP-redacteuren en de krantenredacties. De iden-
titeit  van  de  sites  mocht  niet  botsen  met  die  van  de  kranten:  ‘De  bedoeling  is  dat  elke  site  
een  “zustermedium”  wordt  dat  de  krant  ondersteunt  en  promoot.  Omgekeerd  moet  de  
krant haar lezers met een gerust  hart  kunnen  verwijzen  naar  de  site.’146 In dit opzicht was 
de redactie dus ook niet volledig onafhankelijk van de krant. Omdat krant en site onder 
de zelfde merknaam opereren, bleven ze aan elkaar gelieerd en moesten ze elkaar ver-
sterken. De naam van de site veranderde wel van volkskrant.nl in vk.nl. De redactiestatu-
ten van de kranten bleven onverkort van toepassing op de site en de redacteuren die 
ervoor gingen werken.147 De Persgroep Online kreeg wel eigen stijlregels voor de bericht-
geving op de sites. De regels die de kranten hanteerden voor privacy en bescherming van 
verdachten en slachtoffers, waren echter ook van toepassing op de sites. In de praktijk 
betekende dat: geen  herkenbare  foto’s  en  geen  achternaam.148  
 
De reactie van de krantenjournalisten van de Volkskrant op de plannen van De Persgroep 
Online was ambivalent. De de-convergente strategie werd met enig wantrouwen ont-
vangen en het riep de vraag op in hoeverre de krant in deze constructie de eigen site vol-

                                                 
143 De  Persgroep,  “Beginselverklaring  van  de  Persgroep  Online”,  1. 
144 Ibidem, 2. 
145 Ibidem, 2. 
146 Ibidem, 3. 
147 Ibidem, 4. 
148 Ibidem. 
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ledig uit handen gaf, maar van echt protest was geen sprake. Een van de chefs dacht dat 
dit kwam omdat de redactie inmiddels moe was van alle veranderingen en dat de leden 
daarbij niet echt het idee hadden dat ze wat tegen de plannen in konden brengen:  
 

‘Je  moet  voorstellen  dat  de  redactie  na  zo'n jaar tjokvol veranderingen iets heeft van: “ja, wat 
kan je er tegen doen?” Het is binnen De Persgroep zo dat de redactie de krant maakt en zij 
doen de rest. Dat is een groot verschil met daarvoor. De redactie ging dus niet massaal staken 
of ervoor liggen.  Nee,  zo  was  het  niet.’ 149 

 
Broertjes was verbaasd dat De Persgroep het plan er zo makkelijk door had gekregen op 
de redactie. Hij zag het als een teken dat het multimediale karakter misschien toch niet 
zo in de harten en hoofden van de mensen had gezeten, maar dat het vooral een ‘top-
down ding’ was geweest.150 Volgens een medewerker van de Volkskrant had De Pers-
groep dit model erdoor gekregen omdat het de huidige hoofdredactie zelf aan een online 
visie  ontbrak:  ‘Philippe  is  wat  dat  betreft  naïef  denk ik, en ja, ook niet opgewassen tegen 
De   Persgroep.   Onervaren,   dat   speelt   daarbij   ook   een   rol.’151 Dat De Persgroep zich zo 
duidelijk bemoeide met de positie van de internetredactie vond Remarque zelf niet 
vreemd omdat dit rechtstreeks uitgeefbeleid betrof: 
 

‘Welk  platform  je  kiest,  waar  je  het  geld  in  investeert,  dat  heeft  Pieter  Broertjes  ook  altijd  hand  
in hand gedaan met Rob Haans [destijds uitgever bij de Volkskrant, KT]. Het is dus logisch dat 
De  Persgroep  zich  daarover  buigt.’152 
 

Dat de uitgever zich nu ook boog over de inhoudelijke koers, was wel anders dan in de 
periode van Broertjes en Haans. Remarque erkent dat De Persgroep zich daar nu meer 
mee  bemoeide  dan  het  vroegere  PCM.   ‘Dat   is  gewoon  zo’,  aldus  de  hoofdredacteur  van  
de Volkskrant. 153 Deze koerswijziging van De Persgroep gaf aan dat de scheidslijn tussen 
de economische en journalistieke aspecten en belangen minder duidelijk waren gewor-
den. De rollen en bevoegdheden van de uitgever en de hoofdredacteur moeten in dit 
soort nieuwe constructies opnieuw worden afgetast en bepaald. In dit geval kwam de 
macht met betrekking tot online in handen van de uitgever en gaf de hoofdredacteur 
journalistiek dagelijkse inhoudelijke beslissingen op dit platform uit handen.  
 
4.3.3 De komst van een betaalmuur bij Het Financieele Dagblad 
In tegenstelling tot de de-convergente strategie bij de Volkskrant, bleef Het Financieele 
Dagblad inzetten op de samenwerking tussen krant en online. De hoofdredactie bleef 
beargumenteren dat het uitblijven van een multimediaal redactiesysteem en het domi-
nante krantenritme op de redactie de multimediale werkwijze niet hebben bevorderd.154 
Die moeizame integratie tussen krant en web moest in 2011 worden geforceerd door 
twee maatregelen. In het najaar van 2011 werd de eerder uitgestelde aanschaf van een 
                                                 
149 Interview op 22-05-11. 
150 Interview op 21-09-11. 
151 Interview op 20-05-11. 
152 Tameling, “Journalisten  zijn  over  het  algemeen  beroerde  managers”,  36. 
153 Ibidem. 
154 FD Mediagroep, FD-redactie 2010-2012, 1. 
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geïntegreerd redactiesysteem doorgevoerd, Newspilot. In juni 2011 kwam er een betaal-
muur op de website, een paywall. Het  FD  was  al  eerder  bezig  met  de  plannen  voor  zo’n  
betaalsite. Uit onderzoek (uitgevoerd door PwC) naar de financiële voordelen van een 
betaalmuur kwamen voorzichtige positieve resultaten. Omdat de krant een specifieke 
doelgroep (niche) bedient met financieel-economische berichtgeving, zou de kans groter 
zijn dat mensen bereid zijn om voor online journalistiek te betalen; groter dan dat dit 
bijvoorbeeld het geval zou zijn voor de meer algemene berichtgeving van de Volkskrant 
omdat die informatie ook elders gratis te vinden is. De FD Mediagroep besloot de gok te 
wagen en lanceerde in de zomer van 2011 een paywall op fd.nl.155  
 
De betaalmuur betekende in de praktijk dat de verhalen op de site alleen nog toeganke-
lijk zijn voor abonnees van de krant of voor digitale abonnees die betalen voor de bericht-
geving online. Daarnaast wordt registranten de mogelijkheid geboden om een maximaal 
aantal artikelen per maand gratis te lezen, hiervoor moeten wel NAW-gegevens en een 
mailadres achterlaten worden.156 Met de komst van de betaalmuur nam Het Financieele 
Dagblad afscheid van het idee dat nieuws in een online omgeving gratis is. Tegelijkertijd 
moest dit zorgen voor een cultuurverandering op de redactie, zo redeneerde de hoofdre-
dactie van Het FD. Het online platform werd op deze manier een betaald medium en dat 
moest ervoor zorgen dat journalisten die oorspronkelijk voor de krant zijn gaan werken, 
meer bijdragen zouden leveren voor de website. Het argument dat de krant prioriteit 
kreeg omdat het een betaald medium was en de site niet, kwam nu te vervallen. De ad-
junct-hoofdredacteur formuleerde dat als volgt:  
 

‘Rond het web hangt nu nog de sfeer van gratis. Het zijn allemaal financiële mensen die hier 
werken, die kennen het plaatje en die weten dat de site geen geld oplevert. Dan wordt het 
schrijven  voor  een  gratis  medium  ook  minder  aantrekkelijk.’  157  

 
De hoofdredacteur legde bij de aankondiging van de betaalmuur uit – in een notitie die 
wederom de titel Vision Thing droeg – dat het bedrijfsmodel van Het FD online hetzelfde 
was als het model van de krant, namelijk gebaseerd op hoogwaardige inhoud, abonnees 
en advertenties. Het online domein   van  Het   FD,   nu   een   betaald  medium,   zou   ‘de  ware  
digitale   opvolger   van   de   papieren   krant’   zijn.158 De hoofdredacteur wees erop dat het 
daarom van groot belang was dat de website dezelfde kwaliteit moest leveren als de 
krant.  
 
Alhoewel deze benadering een duidelijke koers met zich mee leek te brengen, bleef de 
functie van het online platform ambivalent. De hoofdredacteur stelde dat de site de krant 
op termijn moest gaan vervangen, wat erop duidde dat de site kannibaliseerde met de 
krant. Uit de notitie bleek echter ook dat het crossmediale denken voor de hoofredactie 
een doelstelling bleef, wat duidt op een meer aanvullende functie:  

                                                 
155 Interview op 11-01-12. 
156 Het FD begon in 2011 met het aanbieden van tien gratis artikelen per maand, in 2015 is dat aantal  
 teruggebracht naar vijf artikelen. 
157 Interview op 14-10-10. 
158 FD Mediagroep, Vision Thing (2010), 2. 
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‘Bij   de   verwerking   van   die   informatie  moeten   er   duidelijkere   keuzes  worden   gemaakt   zodat  
uiteindelijk voor ieder medium het meest geëigende verhaal tot stand komt. De media van Het 
FD  moeten  elkaar  versterken,  of  tenminste  complementair  zijn  aan  elkaar.’159  

 
De crossmediale benadering bestond bij de gratie van complementariteit en had als uit-
gangspunt dat media elkaar aanvullen en dus onderscheidend van elkaar zijn. De vraag is 
of de site de krant moest gaan vervangen of dat deze de krant moest versterken door het 
aanbieden van meer of andere online content. De hoofdredacteur van Het FD gaf in die-
zelfde notitie alleen aan dat de journalistieke uitgangspunten op fd.nl overeind bleven na 
invoering van de betaalmuur: feiten achterhalen, trends signaleren en netwerken onder-
houden. Daarna wees de hoofdredacteur zijn mensen erop dat de eerste ambitie van een 
journalist moet zijn om zijn of haar verhaal zo snel mogelijk te vertellen. Wanneer alle 
platformen betaald zijn, zou er namelijk geen reden meer zijn om dit niet via de website 
te doen. Verhalen verschijnen op die manier eerst online, daarna op papier. De vraag is of 
deze benadering aanvullend en crossmediaal was – erkennen ze voldoende de eigen-
schappen van online? – of dat dezelfde verhalen simpelweg op verschillende platformen 
beschikbaar werden en dus vooral herhalend waren (shovelwhare).  
 
In het vervolg van het beleidsplan over de betaalsite gaf Jonker aan dat het voor FD-
redacteuren betekende dat ze ingesleten routines moesten afleren, dat er ruimte moest 
zijn om met elkaar te praten en na te denken over de nieuwe mogelijkheden en dat zelf-
ontwikkeling daarbij noodzakelijk   was.   Het   ‘dagblad’-gevoel van journalisten moest 
plaatsmaken voor multimediale journalistiek. De hoofdredacteur omschreef deze nieuwe 
online mogelijkheden  ‘als  een  creatief  proces’  maar  wel  ‘met  behoud  van  vaste  waarden’.   
 
Ruim een half jaar voordat de betaalmuur uiteindelijk werd gelanceerd, maakte Jonker (in 
november 2010) bekend dat hij in mei 2011 zou stoppen als hoofdredacteur. Er liep een 
discussie over het feit dat de directie de tweeledige functie van Jonker, die van hoofdre-
dacteur én directielid van de FD mediagroep, wilde opsplitsen in een algemeen hoofdre-
dacteur van de krant en een algemeen hoofdredacteur van de mediagroep. Deze alge-
mene hoofdredacteur zou dan de zeggenschap krijgen over de krant, niet langer de 
hoofdredacteur van de krant zelf. Jonker vond deze wijziging niet wenselijk. Alhoewel hij 
er geen problemen mee had dat de hoofdredacteur niet in de directie zou plaatsnemen, 
maakt hij wel bezwaar tegen het feit dat er twee hoofdredacteuren voor in de plaats zou-
den komen:  
 

‘De  discussie  gaat  over  de  vraag  of  de  algemeen  hoofdredacteur  ook   invloed  heeft  op  de   in-
houd van Het FD. Ik denk dat daar wel een grens ligt. Ik denk dat je moet oppassen om twee 
hoofdredacteuren neer te zetten die allebei zeggenschap hebben over de inhoud van het re-
dactionele product. Er moet één eindverantwoordelijke zijn, zoals dit nu ook duidelijk belegd is 
in het statuut wat we hanteren voor Het FD. Dat statuut moet naar mijn mening ongemoeid 
blijven in de nieuwe structuur. De hoofdredacteur van de krant moet het laatste woord hebben 
over  de  inhoud  van  publicaties  die  onder  de  noemer  van  Het  FD  verschijnen.’160  
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Ook hier zien we dat de lijnen tussen de economische en journalistieke belangen ter dis-
cussie stonden en dat de hoofdredacteur macht uit handen moest gaan geven ten wille 
van de directeur-uitgever. Jonker wilde zich niet langer in deze discussie mengen over de 
positie van zijn opvolger en vertrok uiteindelijk eerder dan officieel de bedoeling was, 
begin 2011. Jonker is dan vijf jaar hoofdredacteur geweest en vertrok naar Brussel waar 
hij als FD-correspondent bleef schrijven voor de krant én het web.  
 
Het besluit van Jonker om begin 2011 op te stappen als hoofdredacteur (om vervolgens 
eerst een paar maanden met sabbatical te gaan), wordt genomen omdat hij   ‘in  het  con-
tact met de algemeen directeur en de raad van commissarissen niet naar behoren de 
belangen van Het  Financieele  Dagblad  kan  behartigen’: een mededeling die onrust ver-
oorzaakte op de redactie.161 Het was onduidelijk waar het conflict precies over ging en 
waarom Jonker niet langer zijn positie kon bekleden. Omdat het vertrek van Jonker eer-
der kwam dan gepland, was er voor zijn positie nog geen opvolger. Adjunct-
hoofdredacteur Job Woudt nam daarom tijdelijk zijn taken waar. Het vroegtijdige vertrek 
van de hoofdredacteur had geen gevolgen voor de redactionele en strategische koers die 
was ingezet. De implementatie van de betaalmuur in de zomer van 2011 ging gewoon 
door.  
 
Een week voor de lancering van de paywall stelde de nieuwe hoofdredactie een interne 
Q&A op waarin nogmaals de (praktische) veranderingen voor de redactie werden uitge-
legd. De belangrijkste verandering voor de site, naast het feit dat het een betaald plat-
form werd, was dat deze actueler moest worden en dat het nieuws verrijkt zou worden 
met  opinie  en  duiding.  ‘FD.nl  moet  al  het  nieuws  van  waarde  bieden  dat  nu  al  in  de  krant  
te  vinden  is.’162 Tegelijkertijd moeten de krant en de site onderscheidend van elkaar wor-
den  en  elkaar  versterken:  ‘De  krant  gaat  meer  ruimte  bieden  aan  diepgang, achtergrond 
en reflectie terwijl de site meer focust op actualiteit, de archieffunctie en dynamische 
grafieken om het nieuws visueel en aansprekend te maken.’  Het  bleef  een  dubbele  bood-
schap voor de redactie: de site moest blijkbaar zowel een vervangend als een aanvullend 
medium worden.  
 
Er was ruimte om de redactie uit te breiden en er werden ruim 20 (externe) beursexperts 
aangetrokken voor analyses en columns. Ook moest de samenwerking met Project Syndi-
cate, een netwerk van vooraanstaande internationale auteurs, exclusieve opiniestukken 
en analyses gaan opleveren. Er werd dus in het online platform geïnvesteerd in de hoop 
dat dit zich terug zal gaan betalen in de vorm van nieuwe digitale abonnees. De lancering 
van het nieuwe betaalsysteem op de website ging eveneens gepaard met een nieuwe 
vormgeving. Het nieuwe redactiesysteem liet wederom op zich wachten, dit kwam een 
half jaar later, zo liet de plaatsvervangend hoofdredacteur aan de redactie weten in de 
nota  ‘FD  scherp  kiezen.’163  

                                                 
161 Frans Oremus,  “Onrust  bij  het  Financieel  Dagblad”,Villamedia, 20 januari 2011.  
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/onrust-bij-het-financieele-dagblad/  
162 FD Mediagroep, Het nieuwe FD.nl. (Amsterdam: Het Financieele Dagblad, 2011): 1. 
163 FD Mediagroep, FD scherp kiezen. Prioriteiten (Amsterdam: FD Mediagroep, 2011) 1-2. 
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In ditzelfde document kwamen de belangrijkste prioriteiten van de redactie aan de orde. 
De eerste prioriteit   (aangeduid   als   ‘Horizon   1’) lag ondanks de vernieuwde site bij het 
behoud en versterken van de printpositie omdat dit nog veruit de belangrijkste nieuws-
bron  zou  zijn.  De  tweede  prioriteit  (‘Horizon  2’)  lag  op  het  ‘verbreden  van  de  basis’  waar-
onder nieuwe kanalen vallen als internet en evenementen. Dit moest tegelijkertijd een 
verhoging van het aantal redactionele bijdrages op fd.nl met zich meebrengen. Het toe-
komstige geïntegreerde redactiesysteem moest het makkelijk maken voor redacteuren 
om tegelijkertijd te schrijven en te produceren voor de krant en voor de site en daardoor 
kon het aantal bijdragen omhoog worden gebracht.  
 
Daarnaast gaf de plaatsvervangend hoofdredacteur aan – inhakend op de tweede horizon 
– dat er aandacht was voor het ontwikkelen van een applicatie voor tablet, voor activitei-
ten op sociale media die beter benut kunnen worden en voor de uitbouw van samenwer-
king met Networks. Dit was de afdeling binnen de FD Mediagroep die evenementen 
rondom FD en BNR organiseert.164 Ook stond er een samenwerking met het (NTR en 
NOS) programma Nieuwsuur op de agenda. 165 Dat beide partijen een partnership met 
elkaar aan wilden gaan, was al bekend sinds 2010, maar over de invulling daarvan werd 
nog steeds gesproken. Het waren plannen die nog verder van de grond moesten komen 
en die hier als agendapunten van de hoofdredactie werden genoemd. 
 
De integratie tussen Het FD en BNR was al min of meer losgelaten bij het afblazen van de 
verhuisplannen en doordat de twee mediamerken steeds meer op verschillende doel-
groepen waren gaan mikken – de zakenwereld van Het FD versus de consumenten van 
BNR – was er ook steeds minder belang om inhoudelijk met elkaar samen te werken. Het 
radiostation maakte in de ochtenduitzending gebruik van het voorpaginanieuws van de 
krant, maar veel verder ging de uitwisseling van content niet. Paul van Gessel was als 
hoofdredacteur vooral bezig met het uitbouwen van het merk BNR en wilde dat doen met 
radio maken en door middel van het organiseren van workshops en evenementen. Daar-
naast sprak hij de ambitie uit om een eigen magazine te beginnen. Hij benaderde de sa-
menwerking met Het FD als een afgesloten hoofdstuk, maar Van Gessel zag nog wel het 
nut ervan in om naar elkaar te verwijzen: op de zender naar de krant en vice versa.  
 
In november 2011 kreeg Het FD een nieuwe hoofdredacteur in de persoon van Jan Bonjer. 
Bonjer is een ervaren krantenjournalist en voormalig hoofdredacteur van het Algemeen 
Dagblad en Dagblad van het Noorden. Hij begon zijn journalistieke carrière bij het Leidsch 
Dagblad. Een jaar later, in november 2012 stapte ook BNR-hoofdredacteur Paul van Ges-
sel op om algemeen directeur te worden van RTV Noord-Holland en AT5. Van Gessel werd 
bij BNR opgevolgd door Sjors Fröhlich die daarvoor 30 jaar bij de Publieke Omroep heeft 
gewerkt als radiojournalist en presentator. 
 
  

                                                 
164 Deze afdeling heet nu FDMG Events. 
165 FD Mediagroep, FD scherp kiezen. Prioriteiten, 2. 
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4.4 Conclusies 
 
Op alle drie de redacties werd aan het begin van de 21e eeuw de noodzaak gevoeld om in 
te spelen op digitale ontwikkelingen in het medialandschap. De eerste aanzet tot conver-
gentie en een bijbehorende geïntegreerde redactie werd concreet gemaakt in het formu-
leren van beleidsplannen in de periode tussen 2005 en 2007, de fase van conceptualise-
ring. In de daarop volgende fase van implementatie en evaluatie (2006-2009) bleek dat 
alle drie de nieuwsorganisaties moeite hadden om de voorgenomen ambities in de prak-
tijk daadwerkelijk te realiseren. In de fase van herdefiniëring (2009-2011) scherpten de 
drie nieuwsorganisaties hun online-strategie aan. Op basis van de analyse van de beleids-
plannen onderscheiden we de volgende overeenkomstige factoren en ontwikkelingen die 
een rol spelen in deze drie fases waarin convergentie op de redacties werd doorgevoerd: 
bezuinigingen, erkenning voor ontwrichting, onduidelijke prioritering, ontbrekende visie 
op online en de discrepantie tussen de (oorspronkelijke) plannen en de uitvoering daarvan 
in de praktijk. 
 
Bezuinigingen 
Voor alle drie de redacties gold dat de implementatie van convergentie een samenspel 
was van technologische, journalistieke en financiële argumenten. De focus lag daarbij op 
het bereiken – of terugwinnen – van een zo groot mogelijk publiek. De plannen van de 
hoofdredacties bij de kranten wezen in eerste instantie op de noodzaak om in te spelen 
op de technologische veranderingen om zo economische voordelen te bewerkstelligen en 
om continuïteit van de organisatie te garanderen. Het zijn kenmerken die passen bij een 
exploiterende ofwel een incrementele overgang: efficiëntie, verhoogde productiviteit, 
controle en zekerheid.166 Bij NOS Nieuws speelde het argument van efficiëntie een grote 
rol; de digitalisering van radio en televisie maakte het mogelijk om te bezuinigen. De 
NOS benadrukte – met het oog op deze bezuinigingen – dat behoud van de journalistieke 
kwaliteit het belangrijkste uitgangspunt bleef. Terwijl de NOS moest bezuinigingen, was 
dat bij de kranten in de eerste fase (2005-2007) niet aan de orde. Volgens voormalig 
hoofdredacteur   van   de   Volkskrant   Pieter   Broertjes,   waren   dat   nog   gouden   tijden:   ‘De 
marges  van  de  Volkskrant  waren  tien  jaar  geleden  nog  gigantisch.  Zo’n  10  tot  20% bruto-
arges, dus we waren hartstikke rijk.’167 De kranten wilden dus vooral hun financiële toe-
komst veilig stellen, ze waren op dat moment (nog) niet belast met bezuinigingen. Het 
FD en de Volkskrant kregen uiteindelijk rond 2008 alsnog te maken met de financiële 
crisis waardoor ze hun ambities bij moesten stellen. Zo moesten ze hun audiovisuele 
plannen beëindigen. De Volkskrant had al een start gemaakt met een videoplatform 
(vk.tv), maar dit leverde te weinig geld op. Het radiostation dat de krant wilde beginnen, 
kon vanwege de aankoop van een verkeerde licentie ook niet van de grond komen. De FD 
Mediagroep speelde met het idee om een eigen televisiekanaal te starten, maar ook hier 
belemmerden financiële tegenslagen deze audiovisuele ambities. Bij de FD Mediagroep 
werd afgezien van de verhuizing van BNR naar de etage van Het FD omdat hier uiteinde-

                                                 
166 O’Reilly  &  Tushman,  “Ambidexterity  as  a  dynamic  capability:  Resolving  the  innovator’s  dilemma”,  189. 
167 Interview op 21-09-11. 
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lijk toch geen geld voor was. De convergente-strategie bleef daardoor uiteindelijk be-
perkt tot de samenwerking op de FD-redactie tussen online en de krant. Dat alle drie de 
nieuwsorganisaties te maken kregen met bezuinigingen was niet bevorderlijk voor het 
invoeren van convergentie. Alhoewel sommige mediabedrijven de integratie van voor-
heen gescheiden mediaredacties beschouwen als een manier om kosten te kunnen be-
sparen, vraagt een convergente redactie in de praktijk vooral om een investering in een 
nieuwe organisatiestructuur, systemen, mensen en middelen.168 
 
Erkenning voor ontwrichting 
Ondanks de kenmerken die passen bij een incrementele overgang en de daarbij dominan-
te focus op het (technologisch) omarmen van het online platform, hadden de nieuwsor-
ganisaties wel degelijk oog voor de ontwrichting van het medialandschap en ze erkenden 
de noodzaak van creatieve integratie en voorwaarden die passen bij exploratie zoals zoe-
ken, ontdekken, autonomie, en variatie.169 In de hoofdredactionele plannen van alle drie 
de nieuwsorganisaties werd gerefereerd aan het belang om te experimenteren met nieu-
we journalistieke vormen en interne, maar ook externe samenwerkingen. De hoofdredac-
tie van de FD Mediagroep sprak over het in het leven roepen van een medialaboratorium 
onder leiding van een externe expert op het gebied van nieuwe media. Daarbij moest er 
onder de FD-redacteuren gezocht worden naar een juiste multimediale mentaliteit. Er 
werd hardop nagedacht over nieuwe vormen van interactie met het publiek en over de 
zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. De hoofdredactie van de Volkskrant wilde een 
onderzoeksgroep lanceren die de nieuwe multimediale ontwikkelingen op de voet moest 
blijven volgen. De (hoofd)redactie dacht na over slim gebruik van mobiele technieken 
(nieuws versturen per sms) en over nieuwe online producten (een PDF-krant). NOS 
Nieuws wilde terugkerende werkconferenties in het leven roepen die bij moeten dragen 
aan het ontwikkelen van crossmediale toekomstplannen. Met de lancering van de nieuwe 
(deel)redactie NOS Net speelden zij in op het besef dat het publiek een grotere rol kon en 
moest gaan spelen in het journalistieke proces. Bij NOS Nieuws benoemde hoofdredac-
teur Laroes expliciet dat de nieuwsorganisatie opnieuw na moest denken over de rol die 
zij vervulde en erkende daarmee dat die rol ter discussie stond. Het antwoord daarop 
moest vanuit de organisatie komen en was nog niet direct voorhanden. De hoofdredactie 
van  de  Volkskrant  nam  een  meer  defensieve  houding  aan  door  te  stellen  dat   ‘vergezich-
ten over waar de Volkskrant over vijf à tien jaar moet zijn, ontbreken.’ Er  zou  ‘geen  hou-
vast  zijn’  en  zij  zag  zich  vooral  ‘gedwongen  om  dagelijkse  aanvallen  van  buitenaf  te  pare-
ren’  en  probeerde zich in het aanhoudende mediageweld staande te houden.170 De toon 
van de hoofdredacteur van Het FD was optimistischer. Jonker omschreef – ondanks de 
financiële tegenslagen waarmee de krant te maken krijgt – over een kans die met beide 
handen aangegrepen moest worden. Online werd beschouwd als de toekomstige rug-
gengraat van de organisatie en drastische vernieuwing van online activiteiten was daar-
om wenselijk.  
 

                                                 
168 Quinn,  “Convergence  fundamental  question”,  29. 
169 O’Reilly  &  Tushman,  “Ambidexterity  as  a  dynamic  capability:  Resolving  the  innovator’s  dilemma”,  189. 
170 De Volkskrant, Newsroom, 18.  
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Onduidelijke prioritering  
Alle drie de nieuwsorganisaties beoogden met de komst van een geïntegreerde redactie 
een mediumonafhankelijke benadering waarbij het verhaal centraal stond in plaats van 
het   denken   in   programma   of   pagina’s. 171 Ze streefden daarbij een zelfde convergente 
organisatiestructuur na om deze crossmediale nieuwscyclus te faciliteren. Deze structuur 
bestond in eerste instantie uit fysieke integratie, ondersteund door de technische inte-
gratie van de redactiesystemen (FD en NOS Nieuws) en crossmediale coördinatie. Een 
centrale – midden- of multimediale – tafel moest zorgen voor de gemeenschappelijke 
aansturing van het nieuwsproces op alle beschikbare platformen. Deze organisatorische 
veranderingen moesten een nieuwe journalistieke werkwijze in gang zetten die is geënt 
op het bedienen van meer platformen. De hoofdredactie van de Volkskrant zegt daarover 
dat de samenwerking tussen krant en online intensiever zal zijn en iedereen daaraan zou 
moeten wennen. De FD Mediagroep benoemde expliciet de nieuwe crossmediale werk-
wijze en de noodzakelijke samenhang   van   alle  mediaplatformen   op   kernthema’s,  maar  
ook hier werd dat niet verder uitgewerkt naar concrete veranderingen van de redactione-
le routines.172 Het beleidsplan van NOS Nieuws gaf aan dat er een multimediale denkwij-
ze van iedereen werd verlangd waarbij kennis van het eigen medium niet langer voldoen-
de zou zijn. NOS Nieuws benadrukte daarbij dat deze nieuwe werk- en denkwijze ver-
plichtend werd en dat de werkdruk toe zou gaan nemen. De implementatie en evaluatie-
fase lieten zien dat de beoogde samenwerking en het bedienen van meer platformen in 
de praktijk moeizaam van de grond kwam. De journalisten hadden niet duidelijk voor 
ogen hoe de ritmes van de verschillende media gecombineerd moesten worden en waar 
journalisten vervolgens hun prioriteiten moesten leggen. De fysieke en technische inte-
gratie faciliteerden slechts een crossmediale werkwijze, maar ze leken onvoldoende rich-
ting te geven aan de individuele en samenwerkende aanpak voor journalisten. Crossme-
diale coördinatoren zijn in het leven geroepen, maar ze kregen de redactie niet voldoende 
in beweging. Het ontbrak aan een duidelijke structuur. Welk platform krijgt voorrang? De 
plannen van alle drie de hoofdredacties werden gekenmerkt door een spagaat. Ze bena-
drukken het belang van een digitale toekomst en willen daar als nieuwsorganisatie op in 
gaan zetten. Tegelijkertijd moeten ze erkennen dat de massamedia nog steeds zorgen 
voor (de meeste) inkomsten en/of journalistieke relevantie. Daarom moet er ook vol-
doende aandacht uit blijven gaan naar de krant, radio en televisie. Waar zet je als redactie 
op in: op het medium of het programma dat nog de meeste kijkers trekt, of op een plat-
form dat in de toekomst hoogstwaarschijnlijk de meeste bezoekers moet trekken? 
 
Ontbrekende visie op online 
Dat de journalisten niet goed wisten hoe ze hun werkzaamheden voor de verschillende 
media konden combineren en aan welk platform ze prioriteit moesten geven, kwam me-
de door het ontbreken van een duidelijke visie op online. De hoofdredacties wilden vooral 
dat iedereen ook voor online werkt, maar dat was niet zozeer een inhoudelijke visie. De 
vraag die op alle drie de redacties na de invoering van convergentie onbeantwoord bleef, 

                                                 
171 Dailey  e.a.,  “The  convergence  continuum:  A  model  for  studying collaboration between media  
 Newsrooms”,156;  Aquino e.a., The European Multi Media News Landscape Report, 20-21. 
172 FD Mediagroep, Plan van Aanpak Multimedia, 2. 



4. Hoofdredactionele plannen: een crossmediale horizon 

147 
 

was wat de functie van het online platform moest zijn: wat voor soort verhalen moeten er 
op onze site verschijnen? Er ontstond onduidelijkheid over de vraag welke eigenschappen 
van het online platform benut moesten worden. Was vooral snelheid van belang of het 
maken en publiceren van unieke verhalen? Zonder concrete doelstelling of inhoudelijke 
koers was het lastig om te bepalen wat er precies van de journalisten werd verwacht. Bij 
NOS Nieuws kwam dit vraagstuk specifiek aan de orde in de eerste evaluatieserie na de 
reorganisatie. Daar werd letterlijk de vraag gesteld wat de visie was op nos.nl. De hoofd-
redacteur en het hoofd nieuwe media beantwoordden die vraag uiteindelijk met een 
aparte nota, maar ook daaruit volgde geen duidelijke keuze. Online biedt tal van moge-
lijkheden en ze wilden deze allemaal tegelijkertijd gaan ontdekken. De hoofdredacties 
van de Volkskrant en van Het FD waren op dat vlak ook ambivalent: de sites moest snel 
zijn, maar ook volledig en kwalitatief. De terugkerende discussie rondom het weggeven 
van primeurs op de redacties van de kranten was daar een goed voorbeeld van: kunnen 
we  belangrijk  nieuws  ‘gratis’  online weggeven  of  is  dat  ‘oneerlijk’  met het oog op de beta-
lende abonnees en moeten primeurs daarom behouden blijven voor de krant? Daar kwam 
geen helder antwoord op. Mocht online kannibaliseren met de krant of moest de site 
vooral aanvullen als extra platform? Die taak bleef tweeledig: online moest enerzijds een 
waardige opvolger van de krant worden, met dezelfde (kwalitatieve en unieke) bericht-
geving, anderzijds diende de site vooral als aanvulling op de krant met veel en snelle kor-
te nieuwsberichten. Zelfs in de fase van herdefiniëring (2009-2011) wanneer alle drie de 
redacties zich hoofdzakelijk focussen op de online strategie, blijven de kranten ambiva-
lent wat betreft hun visie. Het FD kreeg een betaalmuur en wilde vooral meer en ook 
kwalitatief betere berichten plaatsen op zijn site, maar het wilde ook snel zijn. De Volks-
krant ging verder met een webredactie die onafhankelijk van de krant ging werken en 
haar eigen koers mocht gaan varen. Tegelijkertijd moest dit zustermedium ook de krant 
gaan ondersteunen en promoten. Dit betekende dat de redactie veel berichten moest 
publiceren om voldoende lezers te trekken, maar ze moest ook kwalitatief en onder-
scheidend zijn. NOS Nieuws bracht wel een focus aan wat betreft online, daar werd een 
internet first-strategie gelanceerd die vooral gebaseerd was op een goede eerstelijns-
nieuwsvoorziening. De Nieuws- en Digidesk kreeg de taak om sneller verhalen online te 
publiceren, inclusief een concrete doelstelling met een minimaal aantal (korte) nieuwsbe-
richten per dag.  
 
Discrepantie tussen oorspronkelijke plannen en de uitvoering 
Wat zichtbaar wordt in de beginjaren van convergentie is dat de hoofdredacties moeite 
hebben om de (ambitieuze) plannen in de praktijk te brengen en om hun redacties vol-
doende te motiveren om (crossmediaal) met elkaar samen te werken. Uit de evaluaties en 
daarop volgende notities bleek dat dit proces moeizaam verliep: de samenwerking tussen 
de platformen wilde niet van de grond komen. Daarbij waren de plannen erg ambitieus en 
vooral bij de kranten ontbrak het aan enige focus met het oog op de uitvoering van deze 
plannen. Omdat er in eerste instantie niet bezuinigd hoefde te worden, hadden de kran-
ten de neiging om zich alle mogelijke platformen eigen te maken, naast print en online 
ook radio en televisie. NOS Nieuws werd daarentegen gedwongen om zich te beperken 
tot de integratie van de drie bestaande platformen en die operatie bleek al ambitieus 
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genoeg. Terwijl op alle drie de redacties werd geconstateerd dat de samenwerking tussen 
journalisten niet goed van de grond komt, leken de hoofdredacties niet zozeer te kijken 
naar de oorzaak daarvan. Hoe de nieuwsorganisaties in de uitvoering concreet handen en 
voeten moesten geven aan deze nieuwe plannen en aan het samenspel tussen exploratie 
en exploitatie, werd niet helder. In de beleidsplannen werd vooral herhaald en wederom 
benadrukt dat convergentie geen vrijblijvende werkwijze betrof en dat deze daarom ver-
plicht ging worden. Deze reactie – het benadrukken van het feit dat de multimediale 
aanpak de juiste manier is en dat het beleid dwingend wordt gemaakt – is wat organisa-
tiewetenschapper  Kotter  omschrijft  als  een  ‘autoritair  decreet’.173 Volgens Kotter werken 
dergelijke bevelen maar matig wanneer gedragsverandering het doel is. Naarmate orga-
nisaties complexer worden, is het onwaarschijnlijk dat deze aanpak het gewenste effect 
op zal leveren. In dit geval is dat beoogde effect de samenwerking van journalisten en de 
medewerking aan online berichtgeving. Een visie is daarentegen meer gewenst omdat 
deze mensen kan verbinden, motiveren, acties kan coördineren en gedetailleerde beslis-
singen kan vereenvoudigen.174  
 
In het volgende hoofdstuk kijken we naar de uitwerking van de plannen die in de herdefi-
niëringsfase worden geformuleerd. Wat betekenen de implementatie van een betaal-
muur, de ‘internet first’-strategie en de-convergentie in de praktijk? Wat zijn de dagelijk-
se routines op de (de-)convergente redacties: hoe zijn redacties georganiseerd en welke 
werkwijze wordt gehanteerd? Deze routines worden beschreven aan de hand van het 
etnografisch onderzoek dat is gebaseerd op de observaties op de redacties, diepte-
interviews met journalisten en wederom op (beleids)documenten en relevante notities en 
evaluaties van de (hoofd)redacties in de periode 2011-2012.  
  
 

                                                 
173 John P. Kotter, Leading Change (Boston: Harvard Business School Press, 1996): 88. 
174 Ibidem, 89. 
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Journalistieke routines 
Een kwestie van prioriteiten 

 
 
Maandag 28 maart 2011. Het is de eerste dag dat de internetredactie van de Volkskrant 
vanuit Rotterdam zal werken. Het blok waar de online journalisten zaten, in het midden 
van de nieuwszaal op de redactie in Amsterdam, blijft leeg. De internetredacteuren heb-
ben  op  deze  plek  foto’s  van  zichzelf  opgehangen  met  daarop  het  nieuwe  nummer  in  Rot-
terdam waarop ze bereikbaar zijn. Een redacteur loopt erlangs en refereert daarbij aan de 
verhuizing  van  de  online  collega’s:   ‘Oh,  ze  zijn  naar  Rotterdam.  Dat   is  ook  zo.’  De   inter-
netredacteuren zijn de vrijdag ervoor uitgezwaaid met een borrel. Op deze eerste werk-
dag zonder de Newsroomredactie wordt daar verder geen aandacht meer aan besteed. 
Over tot de orde van de dag: een redactie zonder internetredacteuren.1  
 
In april bezoek ik zelf de redactie in Rotterdam voor een paar weken. Wanneer ik in mei 
terugkeer op de krantenredactie in Amsterdam, vraagt één van de coördinatoren van de 
centrale   tafel   waar   ik   de   afgelopen   weken   ben   geweest.   ‘Rotterdam?  Waarom   daar?’, 
vraagt de coördinator vervolgens. Ik attendeer hem erop dat  zijn  collega’s  van  de   inter-
netredactie daar nu werkzaam zijn, dat was hij even vergeten.2 Het brengt mij in de bij-
zondere positie dat ik op dat moment een van de weinigen op de redactie in Amsterdam 
ben die weet hoe het eraan toegaat op de nieuwe redactie van De Persgroep Online. De 
journalisten in Amsterdam tonen daar overigens verder weinig interesse in. 
 
Een dag later verandert de opstelling van de nieuwsvloer in Amsterdam, de lege bureaus 
van de Newsroomredactie krijgen een nieuwe bestemming en gaan benut worden voor 
journalisten van de krant. Er worden grappen gemaakt over het einde van het multimedi-
ale tijdperk. Ook de zaal die ooit is ingericht voor de videoprojecten wordt leeggehaald, 
dure   videocamera’s   komen   tevoorschijn.   Iemand   zegt   gekscherend:   ‘De   erfstukken   van  
de Broertjes-tijd.   Te   koop   aangeboden:   zo   goed   als   nieuw.’3 De Amsterdamse redactie 
gaat daarna weer door met de taak die ze het belangrijkste vindt: een goede krant ma-
ken. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe redacties vorm geven aan de dagelijkse journalis-
tieke routines: convergent en de-convergent. Uit de etnografieën van nieuwsredacties uit 

                                                 
1 Observatie op 28-03-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
2 Observatie op 19-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
3 Observatie op 20-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
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de jaren zeventig en tachtig blijkt het belang van standaardisering van routines. Dit is 
nodig om de onvoorspelbaarheid van het nieuws te vangen in een gestructureerd proces 
om op die manier dagelijks een nieuwsproduct af te kunnen leveren.4 Hoe worden de 
verschillende productieprocessen van massamedia en online media ondergebracht en 
georganiseerd op de convergente redactie? Op basis van observaties van het nieuwspro-
ces, diepte-interviews met journalisten en een analyse van relevante documenten worden 
de redactionele routines in dit hoofdstuk beschreven.  
 
5.1 De redactionele organisatie en taakverdelingen  
 
De manier waarop invulling wordt gegeven aan convergentie bepaalt in hoeverre journa-
listen voor meerdere media moeten kunnen werken en hoe intensief redacties van ver-
schillende platformen met elkaar samenwerken.5 Volgens wetenschappers en mediapro-
fessionals vraagt een convergente werkwijze om een gemeenschappelijke redactie en 
geïntegreerde redactiesystemen. In deze paragraaf kijken we naar de organisatiestruc-
tuur van een convergente en een de-convergentie redactie. Hoe zijn de redacties fysiek 
gestructureerd, op welke manier maken ze gebruik van gezamenlijke redactiesystemen? 
Vervolgens wordt de (crossmediale) taakverdeling beschreven: wie is verantwoordelijk 
voor welke werkzaamheden op de nieuwsredactie?  
 
5.1.1 De fysieke en technische organisatie van de redacties 
Wie de redactie van NOS Nieuws op het Mediapark in Hilversum betreedt, komt terecht 
in een omvangrijke ruimte waar dag en nacht journalisten van radio, televisie en online 
werken.  De   redactie,   ook  wel   ‘nieuwsvloer’  genoemd,  bestaat  uit   één  grote   ruimte  met  
blokken van bureaus met daarboven bordjes die de verschillende deelredacties aangeven. 
Naast thematische deelredacties (Binnenland, Buitenland, Economie) kent de nieuws-
vloer ook programmaredacties. Het Jeugdjournaal, NOS op 3 en Met het Oog op Morgen 
functioneren  als   losse  programma’s  met  eigen   redacteuren,  maar   ze   staan  wel   in  nauw  
contact met de rest van NOS Nieuws zodat ideeën, bronnen en materiaal eenvoudig 
gedeeld kunnen worden. 
 
De Binnenlandredactie is van alle deelredacties de grootste en is opgedeeld in een plan-
ningredactie, een researchredactie en de centrale tafel. De planning- en researchredac-
teuren werken aan verhalen voor de volgende dag en de dagen daarna, de centrale tafel 
coördineert het (binnenlandse) nieuwsproces voor producties en uitzendingen op de dag 
zelf. Deze tafel fungeert, zoals de naam doet vermoeden, als centrale plaats van de 
nieuwsvloer en staat  in  nauw  contact  met  de  ‘Nieuwsdesk’,  onderdeel  van  de  deelredactie  

                                                 
4 Mark Fishman, Manufacturing the News (Austin, University of Texas Press, 1980); Herbert J. Gans, Deciding  
 what’s  news:  a  case  study  of  CBS  evening  news,  NBC  Nightly  News,  Newsweek,  and  Time (Evanston, Il:  
 Northwest University Press, 2004); Philip Schlesinger, Putting reality together. BBC News (London,  
 Constable, 1978); Gaye Tuchman, Making Online News. A Study in the Construction of Reality (New York:  
 The Free Press, 1978). 
5 Aquino e.a., The European Multi Media News Landscape Report (MUDIA), 19-21; Dailey e.a. “The  
 convergence continuum: A model for studying collaboration between media Newsrooms”,  155,  156;  Garcíía   
 Aviléés,  e.a.,  “Newsroom  Integration  in  Austria,  Spain  and  Germany”,  299-301. 
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24 uur. Deze desk checkt en verwerkt al het lopende nieuws dat binnenkomt via persbu-
reaus en andere media tot korte nieuwsberichten. Deze berichten worden in eerste in-
stantie gemaakt voor de site (internet first) en vervolgens gebruikt en verwerkt voor de 
radiobulletins  en  Teletekstpagina’s.  De   redacties  van  Binnenland,  Buitenland  en  Econo-
mie leveren ook zelf verhalen aan voor radio, televisie, en in iets minder mate voor online. 
Daarnaast zijn er redacties die mediumspecifiek opereren. Deze redacties – voor radio en 
tv  aangeduid  als   ‘uitzendredacties’ – worden geleid door eindredacteuren of samenstel-
lers die werken voor radio of televisie of online. Televisie heeft zelfs meerdere uitzendre-
dacties, voor de dag- en avondjournaals. De internetredactie, bij NOS Nieuws de Digidesk 
genoemd, bestaat uit een redactie waar een samensteller met eigen Digideskredacteuren 
en verwerkers de site beheert.  
 
De redacties van Het Financieele Dagblad en BNR zijn in één pand gevestigd, aan het 
Prins Bernardplein in Amsterdam. De radiozender bevindt zich op de begane grond. Een 
etage hoger zit de redactie van Het FD. De fysieke afstand tussen de twee redacties 
wordt door een journalist van Het FD ook wel aangeduid  als  de  ‘zeven  deuren’.6 Je moet 
zeven verschillende deuren door – met bijbehorende toegangspas – voordat je op de 
andere redactie bent. In de praktijk lopen de journalisten van Het FD en BNR niet de deur 
bij elkaar plat. De redacteuren van krant en radio werken ook niet (structureel) samen aan 
journalistieke verhalen en ze werken allebei vanaf een eigen redactie. Een deel van de 
(plannende) redacteuren van BNR werkt wel op dezelfde etage als de journalisten van Het 
FD. Dit is geen bewuste strategische keuze, maar dat heeft te maken met gebrek aan 
ruimte op de redactie van BNR zelf. Ondanks het feit dat deze journalisten van de radio 
en de krant op dezelfde vloer zitten, zitten ze in een eigen hoek op de redactie en hebben 
ze een eigen koffie-automaat waardoor ze elkaar nauwelijks treffen. Ze zien elkaar enkel 
bij de in- en uitgang van de etage, bij één van die zeven deuren.  
 
Een centrale middentafel in een ronde opstelling vormt het hart van de redactie van Het 
FD,  waaraan  de  multimediale  coördinatoren  (MC’s)  plaatsnemen,  evenals  de  chef  van  de  
internetredactie, een beeldredacteur, eindredacteuren en vormgevers. Rondom deze 
cirkel zijn de deelredacties Beleggen, Ondernemen, Economie & Politiek, Mensen en 
Entrepeneur thematisch gepositioneerd. De enige deelredactie die niet thematisch is 
georganiseerd, is de internetredactie. Deze redactie werkt met eigen eindredacteuren en 
verwerkers aan de site van Het FD en staat in contact met de rest van de deelredacties. 
 
De internetredacties van Het FD en BNR zaten vroeger bij elkaar en werkten ook samen 
aan de twee websites. Nu hebben ze allebei een internetredactie die is gepositioneerd op 
de eigen etage. De redactie van BNR functioneert net als de redactie van Het FD als een 
geïntegreerde redactie waar radio en online met elkaar samenwerken. De voltallige Me-
diagroep is wat betreft de nieuwsproductie multimediaal georganiseerd. De krant en de 
radio werken niet op basis van een crossmediale strategie en streven daarom ook geen 
gemeenschappelijke organisatie of nieuwsgaring na. Af en toe wordt deze samenwerking 

                                                 
6 Interview op 04-10-10. 
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wel opgezocht en er worden ook gemeenschappelijke events georganiseerd, maar het 
dagelijks nieuwsproces (selectie, garing, verwerking) vindt gescheiden plaats. 
 
De redactie van de Volkskrant bevindt zich in het INIT-gebouw in Amsterdam-Oost, waar 
ook  de  collega’s  van  Trouw en Het Parool zijn ondergebracht. De Volkskrant heeft meer-
dere nieuwszalen waar redacteuren, verslaggevers, opmakers, productie, eindredacteu-
ren, vormgevers, coördinatoren werken aan de dagelijkse productie van de krant. In de 
eerste zaal bij binnenkomst zitten de journalisten die verantwoordelijk zijn voor het eer-
ste (nieuws)katern van de krant. Deze redactie bestaat uit de deelredacties Verslaggeve-
rij, Economie, Buitenland en de Eindredactie. In het midden van de zaal bevindt zich de 
centrale tafel waar de coördinatoren, de chef-in en de chef-uit het nieuwsproces van de 
krant aansturen. Deze leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de input en output van 
de krant: ze zorgen dat er genoeg stukken worden geschreven (chef-in), en ze beslissen 
uiteindelijk welke verhalen waar worden geplaatst (chef-uit). De eindredacteuren maken 
de  pagina’s  op  samen  met  een  vormgever  en  ze  redigeren  de  artikelen  die   
zijn  geschreven  door  hun  collega’s. 
Tot eind maart 2011 is de Newsroomredactie, zoals de internetredactie bij de Volkskrant 
op dat moment wordt genoemd, onderdeel van deze nieuwszaal en gepositioneerd op 
een steenworp afstand van de centrale tafel. Bij deze Newsroomredactie werken dage-
lijks   zo’n   zes   redacteuren   (inclusief   chef) die in verschillende diensten verantwoordelijk 
zijn voor de nieuwsproductie van de site. De online redactie kan door de fysieke nabijheid 
makkelijk  overleggen  met  de  collega’s  van  de  centrale  tafel,  maar  ze  varen  wel  een  eigen  
(redactionele) koers. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, kwam aan deze geïnte-
greerde opstelling een einde door het besluit van De Persgroep om de internetredacteu-
ren van alle Nederlandse krantentitels samen te laten werken op een eigen redactie.  
 
De online redacteuren van de Volkskrant verhuizen op 28 maart 2011 naar de Marten 
Meesweg bij Rotterdam Alexander en worden daar onderdeel van De Persgroep Online, 
samen met internetredacteuren van het Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool. Op de 
redactie van De Persgroep Online hebben de Volkskrantredacteuren een eigen blok met 
bureaus, net als de online redacteuren van de drie andere Persgroeptitels. Ze hebben een 
gezamenlijke hoofdredacteur die zorg draagt voor de vier online titels. De verhuizing van 
de internetredactie naar Rotterdam zorgt ervoor dat de voormalig geïntegreerde redactie 
van de Volkskrant is opgeheven en dat er een de-convergente organisatie voor in de 
plaats is gekomen.  
 
Alle drie de nieuwsorganisaties hebben een aparte politieke redactie in Den Haag. Op de 
parlementaire redactie van NOS Nieuws werken de redacteuren en verslaggevers van 
online, radio en televisie vanaf een gezamenlijke redactie. De Volkskrant had tot de zo-
mer van 2011 alleen krantenjournalisten aan het werk op de politieke redactie, maar met 
de nieuwe constructie van De Persgroep Online werken twee internetredacteuren ook 
parttime vanaf de redactie in Den Haag. De parlementair journalisten van BNR en Het FD 
zitten niet op een gezamenlijke redactie van de FD Mediagroep. BNR heeft een redactie-
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ruimte in het Kamergebouw vanwege de technische faciliteiten, en de journalisten van 
Het FD hebben vlakbij het Binnenhof de beschikking over een eigen kantoor.  
 
De redacties van NOS Nieuws en Het FD werken allebei met een geïntegreerd redactie-
systeem.  Door  zo’n gemeenschappelijk systeem wordt het mogelijk om ideeën, bronnen 
en materiaal binnen de eigen organisatie met de verschillende redacties te delen en uit te 
wisselen.7 De NOS werkt met het redactiesysteem iNews dat door alle medewerkers 
binnen de organisatie wordt gebruikt.8 Het systeem is geïmplementeerd sinds de vor-
ming van de convergente redactie in 2006 en beheert de planning van de nieuwsredactie, 
draaiboeken, adresboeken, achtergrondinformatie, nieuwsteksten voor presentatoren en 
evaluatierapporten.  
 
Bij de invoering van de internet first-strategie in 2012 werd het mogelijk gemaakt voor 
NOS Nieuws-redacteuren en -verslaggevers om in iNews rechtstreeks een nieuwsbericht 
voor de site te schrijven. Dit gebeurde daarvoor in een apart content managementsys-
teem (CMS) waar alleen de Digidesk mee werkte. Door deze publicatiefunctie in hetzelf-
de redactiesysteem te integreren werd het voor alle redacteuren en verslaggevers moge-
lijk om – vanaf hun eigen bureau of werkplek – een bericht voor de site te maken. iNews 
koppelt de berichten vervolgens nog wel uit naar een opmaaksysteem zodat de Digidesk 
de  verhalen  verder  kan  aankleden  met  foto’s,  tussenkopjes  en  linkjes.  In  iNews  kan  alleen  
de (platte) tekst worden aangeleverd. 
 
De aanschaf van een geïntegreerd redactiesysteem liet bij Het FD lang op zich wachten. 
Uiteindelijk is het nieuwe systeem geïmplementeerd in het najaar van 2011, een paar 
maanden na de komst van de betaalsite. Newspilot, zoals het nieuwe systeem heet, moet 
het crossmediale werken op de redactie ondersteunen en stimuleren. Dit systeem gaat 
uit  van  mediumonafhankelijke  nieuwsproductie  en  werkt  met  zogenaamde  ‘verhaalmap-
pen’  waarin  alle  informatie  over  een  nieuwsgebeurtenis  of  onderwerp  kan  worden  opge-
slagen en uitgewerkt tot tekstberichten voor de krant en website. De redacteuren kunnen 
op deze manier in één systeem mediumonafhankelijk werken. 
 
Net als in iNews biedt Newspilot journalisten de functionaliteit om naast het bericht voor 
de krant, zelf een bericht voor de site te maken. In Newspilot worden verhalen geschreven 
en deze worden vervolgens uitgekoppeld naar een CMS voor het web (Escenic) of naar het 
opmaaksysteem van de krant (InDesign). Een eindredacteur van de site of krant draagt 
vervolgens zorg voor de uiteindelijke publicatie inclusief opmaak   en   foto’s.   Newspilot  
komt in de plaats van twee verschillende systemen voor web en krant (zie afbeelding 1). 
 
 
 
 
                                                 
7 Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,  144;  Deuze,  Mediawork, 68-69; Quinn, Knowledge Management  
 in the Digital Newsroom, 96-97.  
8 Het redactiesysteem iNews is in het najaar van 2013 vervangen door het systeem iNOS.  
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Bij de Volkskrant zijn de redactiesystemen voor krant en site niet geïntegreerd. Beide 
platformen werken in verschillende systemen, namelijk in QPS (krant) en Editor (site). 
Ondanks de plannen van voormalig hoofdredacteur Pieter Broertjes om de redactie te 
laten werken volgens het geïntegreerde redactiemodel, is er nooit een gemeenschappe-
lijk systeem aangeschaft waarin zowel de internetredacteuren als de krantenjournalisten 
kunnen werken. Het oude redactiesysteem (Tera) maakte het wel mogelijk om met een 
simpele druk op de knop een krantenbericht te publiceren op de site.9 Er was daarom 
geen dringende noodzaak om een nieuw systeem aan te schaffen. Bij de overname van 
De Persgroep heeft het krantensysteem Tera plaats gemaakt voor het systeem QPS. Dit 
systeem gebruiken alle Persgroeptitels in zowel Nederland als België waardoor de uitwis-
seling van verhalen tussen de kranten in beide landen mogelijk is geworden. Ook de (Ne-
derlands en Belgische) webredacties van De Persgroeptitels zijn gaan werken met het-
zelfde systeem (Editor). Op deze manier kunnen zij eveneens eenvoudig nieuwsverhalen 
met elkaar delen en doorplaatsen op de verschillende sites van De Persgroep in Neder-
land en België.  
 
De integratie van redactiesystemen bij de Volkskrant is dus niet mediumonafhankelijk 
georganiseerd, maar platformafhankelijk, per medium. Krantenredacties wisselen con-
tent met elkaar uit door het gebruik van één systeem, en de websites doen dat ook. Dit 
staat haaks op de crossmediale gedachte dat de verschillende platformen van één titel 
met elkaar samenwerken aan de hand van een gemeenschappelijk systeem.10 De uitwis-
seling van verhalen tussen de platformen online en krant wordt hierdoor niet aangemoe-
digd. De systemen van de NOS (iNews) en Het FD (Newspilot) ondersteunen wel de cross-
mediale werkwijze: deze maakt het delen van ideeën, bronnen en verhalen mogelijk en 
het geeft coördinatoren overzicht van het lopende en geplande nieuws. Tegelijkertijd 

                                                 
9 Interview op 15-09-11. 
10 Deuze,  “What  is  multimedia  journalism?”,  144;  Deuze,  Mediawork, 68-69. 

 

Afbeelding 1 Het redactiesysteem Newspilot bij Het FD, oktober 2011 
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biedt deze werkwijze journalisten de mogelijkheid om vanuit één systeem voor meerdere 
platformen producties en verhalen te maken. 
  
5.1.2 Het journalistieke takenpakket: generalisten en specialisten 
Een convergente redactie brengt platformen en de journalisten fysiek samen. Een geïn-
tegreerd redactiesysteem faciliteert deze samenwerking: ideeën, bronnen en materiaal 
kunnen op deze manier met elkaar gedeeld worden. Een crossmediale redactie moet 
ervoor zorgen dat de verschillende nieuwsritmes van massamedia en online media geor-
ganiseerd en verenigd worden. De snelheid (of de onmiddellijkheid) van het online medi-
um geeft redacties het gevoel dat ze het zich niet meer kunnen permitteren om nieuws 
niet meteen te brengen, het liefst zijn ze de eerste met het nieuws op hun eigen site. De 
online strategieën van de Volkskrant en NOS Nieuws zijn hier grotendeels op gefocust. 
De term internet first-strategie van NOS Nieuws geeft aan dat het nieuws eerst online 
moet komen en het liefst ook zo snel mogelijk. Dit was eerder voorbestemd aan de eerst-
volgende uitzending op radio of televisie. Voor de komst van internet first was er bij NOS 
Nieuws al sprake van een onderscheid tussen verschillende momenten en snelheden van 
de  berichtgeving:   de   teletekstpagina’s   en  de   radiobulletins  die  de   ‘snelle’   berichtgeving  
verzorgen en televisiejournaals (met uitzondering van de huidige dagjournaals) en de 
uitgebreidere radiojournaals in de ochtend en late middag die meer tijd hebben om de 
verhalen te maken en te duiden. Onder invloed van het online platform is het nieuwsrit-
me van 24 uur per dag, 7 dagen per week aangescherpt.11 Voor de kranten brengt dit een 
nog grotere verandering met zich mee: de redacteuren waren gewend aan slechts één 
dagelijkse deadline, het zakken van de krant. Voor hun verhalen hebben ze doorgaans 
een dag (soms langer) de tijd. Het online platform dwingt hen nu om continu alert te zijn 
en voortdurende updates van het nieuws te brengen.  
 
Op de redacties resulteert dit in de organisatie van twee dominante nieuwsritmes: de 
eerstelijns- en de tweedelijnsberichtgeving. De eerstelijnsberichtgeving draagt zorg voor 
de verslaggeving van het snelle en meest actuele nieuws, relatief korte berichten. De 
tweedelijnsberichtgeving zorgt voor verdieping en achtergronden bij dit nieuws, ter aan-
vulling op de eerstelijnsvoorziening. Dit verschil in werkritme brengt ook een verschil in 
werkzaamheden met zich mee: het takenpakket van een eerstelijnsjournalist is anders 
dan dat van een tweedelijnsjournalist. De eerstelijnsnieuwsvoorziening wordt op alle drie 
de redacties voor het grootste deel verzorgd door de internetredacteuren, bij NOS 
Nieuws en BNR is dit deels ook de taak van radioredacteuren (en bij de NOS ook tele-
tekstredacteuren). Deze redacteuren worden ook wel generalisten genoemd omdat ze op 
de hoogte moeten zijn van alle nieuwsontwikkelingen zodat ze snel kunnen inschatten 
wat relevant nieuws is en wat niet. Het nieuws wordt namelijk zo snel mogelijk geselec-
teerd en verwerkt voor berichten op de site, op de radio of voor Teletekst. Het takenpak-
ket van deze generalisten – een internetredacteur of eerstelijnsredacteur – is door de 
komst van online weer volop in ontwikkeling omdat het verwerken van het nieuws voor 
de site weer andere werkzaamheden, systemen en technieken met zich meebrengt.  

                                                 
11 NOS, NOS Nieuws 3.0, 3. 
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De tweedelijnsvoorziening voorziet in de praktijk vooral in verdieping en achtergronden 
voor de traditionele media zoals de krant, radio en televisie. Dit soort verslaggeving 
vraagt om meer tijd omdat er meer research en garing voor nodig is, maar ook dan is de 
beschikbare tijd op een gemiddelde nieuwsredactie relatief. Een televisieverslaggever 
van het achtuurjournaal heeft doorgaans een paar uur de tijd voor een verhaal en soms 
minder dan dat. De verslaggever is bovendien ook een deel van de beschikbare tijd on-
derweg om zijn of haar bronnen te spreken ergens in het land en het verhaal moet ver-
volgens nog gemonteerd worden. Een krantenverslaggever heeft meestal wat meer tijd, 
omdat de productie van schrijvende verhalen minder tijd in beslag neemt dan van audio-
visuele media. Uiteraard hangt de beschikbare tijd altijd samen met het moment waarop 
het nieuws zich ontvouwt en met de aard van het nieuws. Op krantenredacties, en in iets 
minder mate op radio- en televisieredacties, krijgen journalisten ook met enige regelmaat 
de ruimte om meerdere dagen te besteden aan het maken van een verhaal.  
 
De verslaggevers en redacteuren van de Volkskrant, Het Financieele Dagblad en NOS 
Nieuws die de tweedelijnsberichtgeving verzorgen, werken van oudsher voor een thema-
tische deelredactie en binnen die redacties hebben ze eigen specialisaties. Ze worden 
daarom  ook  wel  aangeduid  als  ‘specialisten’  of  ‘portefeuillehouders’.  De  buitenlandredac-
teuren hebben eigen deelgebieden, werelddelen of landen die ze volgen. Binnenlandre-
dacties  hanteren  thema’s  op  het  gebied van (o.a.) gezondheidzorg, justitie, milieu, inte-
gratie of onderwijs. De Haagse journalisten hebben portefeuilles onderverdeeld in zowel 
ministeries als in politieke partijen. De NOS Nieuws-verslaggevers van de Binnenlandre-
dactie moeten gezien het beperkte aantal verslaggevers erg breed inzetbaar zijn. 12 Ze 
zijn dan ook in wat minder mate gespecialiseerd dan de journalisten op de meeste kran-
tenredacties, een enkele uitzondering daargelaten.  
 
De specialisten zijn meestal voor enkele jaren verbonden aan een van de portefeuilles, 
waardoor ze de mogelijkheid hebben om een netwerk op te bouwen, contacten te onder-
houden met relevante bronnen en om kennis te genereren.  Ze  worden   ‘experts’  op  hun  
deelgebied, waardoor ze in staat zijn om het nieuws dat zich aandient op waarde te kun-
nen schatten en te kunnen duiden: de tweedelijnsnieuwsvoorziening. Doordat ze vaak 
nauwe contacten onderhouden met woordvoerders, wetenschappers, politici en andere 
professionals die relevant zijn voor hun specialisatie, worden ze gewezen op belangrijke 
kwesties en verhalen die spelen en wanneer het nieuws zich aandient, zijn ze in staat om 
snel contact te zoeken met belangrijke bronnen waar ze (goede) relaties mee onderhou-
den.13  
 
Zo wordt een defensieverslaggever van de Volkskrant bijvoorbeeld uitgenodigd door 
iemand van het Rode Kruis voor een lunch om te praten over de situatie in Afghanistan. 
Haagse  verslaggevers  ‘hangen’  voortdurend  rond  op  het  Binnenhof  en  in  Nieuwspoort  om  
de laatste politieke nieuwtjes in de wandelgangen op te vangen. Iemand van de Econo-

                                                 
12 Hermans, Beroepsmatig handelen van journalisten, 173. 
13 Tuchman, Making Online News, 68. 
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mieredactie  van  NOS  Nieuws  brengt  een  bezoek  aan  Shell  om  ‘de  banden  aan  te  halen’.  
De   ‘bankenjongens’   van  Het   FD   onderhouden   nauwe   contacten  met   de   bankmedewer-
kers. Een FD-journalist  geeft  aan  dat  het  neerkomt  op  ‘heel  fanatiek  mensen blijven bel-
len  en  koffie  met  ze  blijven  drinken’.14 Deze werkwijze vergroot de kans op primeurs: 
 

‘Ik  mag  graag  met  de  heren  en  dames  in  toenemende  mate  filosoferen  over  “what’s  going  on”.  
We hadden vandaag een opening over SNS en de CAO. Ik wist dat het eraan zat te komen, het 
was  een  kwestie  van  die  topman  een  keer  te  spreken  krijgen  en  dan  vragen:  “Wat  ga  je  doen  
met  de  CAO?”  Dus  het  leidt  er  vaak  toe  dat  ik  weet  wat  eraan  komt  en  dan  moet  je  heel  doel-
gericht  vragen:  “Zeg,  vertel  eens.”  Wij  wisten  ook wie de kandidaat van De Nederlandse Bank 
was,  dat  wist  ik.  Dus  het  werkt  wel.’15 
  

Andersom gebeurt het ook: de bronnen brengen ook zelf met enige regelmaat een be-
zoek aan de redacties. Pensioenfondsen of topmanagers van banken komen langs bij Het 
FD om eens   kennis   te   maken.   Dergelijke   gesprekken   vinden   ‘off-the-record’   plaats   en  
hebben als doel om de contacten tussen beide partijen te verbeteren. Zo laat een econo-
mieredacteur van NOS Nieuws medewerkers van Heineken de redactie zien in het kader 
van  ‘relaties  onderhouden’.  Tijdens  de  dagelijkse  13.15  uur  evaluatievergadering  van  NOS  
Nieuws schuiven er zo nu en dan externe relaties aan, zoals tijdens mijn onderzoeksperi-
ode enkele rechters en officieren van justitie of KNAW-voorzitter Hans Clevers.16 Dit 
soort ontmoetingen zijn niet direct bedoeld om primeurs boven water te krijgen, maar 
wel om journalisten te voeden met kennis en informatie uit verschillende maatschappelij-
ke geledingen en de berichtgeving daardoor kwalitatief te verbeteren.  
 
In tegenstelling tot de specialisten, komen de generalisten nauwelijks buiten de deur van 
de redactie om bronnen te ontmoeten en relaties te onderhouden. Zij werken voorname-
lijk vanachter hun bureau en moeten vooral snel het nieuws kunnen selecteren en verifië-
ren. Deze generalistische redacteuren functioneren in feite nog steeds als de klassieke 
‘gatewatchers’:  zij  maken  een  selectie  met  betrekking  tot  de  eerstelijnsnieuwsvoorziening  
van een nieuwsorganisatie. 17 Die voorziening is met de komst van online nieuwscon-
sumptie alleen maar belangrijker geworden.  
 
Onder invloed van technologische ontwikkelingen verandert de functie van deze genera-
list  ook  inhoudelijk.  Sites  bieden  meer  ruimte  voor  nieuws  dan  de  ‘kortjes’  in  de  krant  of  
updates in de radiobulletins, dus de selectie wordt breder en de omloopsnelheid van het 
nieuws neemt toe. Het verifiëren van nieuwsbronnen moet daarom ook sneller gebeuren. 
Het nieuws komt daarnaast niet alleen meer binnen via (betrouwbare) persbureaus, maar 
ook via (soms minder betrouwbare) sociale media en andere online sites. De technologie 
maakt het bovendien mogelijk om het nieuws dat binnenkomt rechtstreeks door te plaat-
sen, wat strijdig kan zijn met het principe om al het nieuws eerst zelf te checken. De eer-

                                                 
14 Interview op 02-11-11. 
15 Interview op 11-11-11. 
16 Observatie op 22-05-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. Inmiddels is KNAW-voorzitter Hans Clevers  
 opgevolgd door José van Dijck.  
17 Shoemaker & Vos, Gatekeeping Theory, 15. 
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ste willen zijn met een bericht en verificatie van de feiten staan op gespannen voet met 
elkaar.  
 
Alle drie de redacties hebben met de komst van een crossmediale redactie een eigen 
invulling gegeven aan het takenpakket van hun journalisten en aan de mate waarin zij 
werken als specialist of generalist voor één of meerdere platformen, aan de eerste- of 
tweedelijnsberichtgeving, of dat redacteuren en verslaggevers beide taken op zich ne-
men. De Volkskrant heeft met het vertrek van de online redactie een formele scheiding 
aangebracht tussen de generalisten (online) en specialisten (krant) en daarmee ook tus-
sen de eerste- en tweedelijnsberichtgeving. Formeel, omdat de internetredacteuren ook 
een taak als USP-redacteur invullen die weer meer gericht is op de tweedelijns-
berichtgeving. In de praktijk is die taak echter beperkt. Het FD ziet deze twee taken vere-
nigd in één journalist die meerdere (krant en online) platformen en meerdere snelheden 
kan bedienen. Bij NOS Nieuws houden de eerstelijns-redacteuren zich uitsluitend met het 
snelle nieuws bezig. Daarnaast is de wens van de hoofdredactie dat de tweedelijnsredac-
teuren zich ook meer bezig moeten gaan houden met het snelle, urgente nieuws binnen 
hun eigen domein of specialisatie. 
 
Bij NOS Nieuws werken alle tweedelijnsverslaggevers en -redacteuren op een dag (of 
tijdens een dienst) vooralsnog specifiek voor een van de mediaplatformen. Dit betekent 
dat ze dan werken of inzetbaar zijn voor óf radio, óf televisie, óf online. Ze hoeven dan 
dus geen verschillende snelheden en platformen te combineren binnen die dienst. Het 
idee dat je als journalist tijdens één dienst voor meerdere media tegelijkertijd – in het 
bijzonder voor radio en tv – werkt, is snel na de reorganisatie in 2006 losgelaten. Omdat 
NOS Nieuws naast een 24/7 nieuwsvoorziening op het online platform nog altijd afgeron-
de  en  lineaire  programma’s  maakt  voor radio en televisie, bleek het wenselijk om journa-
listen voor een specifiek programma in te roosteren. Verslaggevers, maar vooral ook 
redacteuren, kunnen gedurende de week wel voor verschillende  programma’s  en  uitzen-
dingen op radio en televisie worden ingedeeld. In die zin moeten ze wel de vaardigheden 
beheersen om voor meer mediaplatformen te kunnen werken. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat je voor zowel radio als televisie materiaal moet kunnen monteren.  
 
Radio- en televisieverslaggevers werken als tweedelijnsjournalisten bijna uitsluitend voor 
één van beide media, een paar verslaggevers en de correspondenten uitgezonderd. Dat  
betekent overigens niet dat de radio geen gebruik kan maken van de (geluids)opnames 
van  collega’s  van  de  tv  of  andersom.  Aan  een  radioverslaggever  die  op  locatie  is, kan ook 
worden gevraagd om een quote voor televisie op te nemen. In dat geval wordt er een 
cameraman  meegestuurd.  Dat  gebeurt  alleen  bij  verhalen  die  als   ‘kortje’   in  een   journaal  
worden getoond, niet wanneer het onderwerp vraagt om een uitgebreide bijdrage met 
meer sprekers en een eigen montage. Ook dit heeft te maken met de programmagedre-
ven werkzaamheden: journaals voor radio en televisie vragen om afgeronde bijdragen op 
specifieke tijdstippen. Daarom is het lang niet altijd mogelijk om als verslaggever meer 
platformen tegelijkertijd te bedienen.  
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De buitenland- en regiocorrespondenten werken bijna allemaal crossmediaal, voor alle 
platformen van NOS Nieuws. Zij zijn meestal de enige journalist van NOS Nieuws in een 
land of in een regio. Op het moment van (groot) nieuws moet echter wel gekozen worden 
welk medium prioriteit krijgt. Enkele buitenlandredacties zoals Washington en Brussel 
worden bezet door aparte correspondenten voor radio en voor televisie. Dit zijn buiten-
landposten waar veel nieuws vandaan komt en daarom kiest de NOS ervoor om op deze 
locaties met meer journalisten te werken. De belasting voor de individuele journalisten 
zou op die plekken anders te groot worden. 
 
De NOS Nieuws-coördinatoren van de deelredacties (Binnenland, Buitenland en Econo-
mie) werken mediumonafhankelijk en zijn verantwoordelijk voor de berichtgeving van 
hun eigen thematische redactie op alle platformen. Dat geldt ook voor de planningsre-
dactie van Binnenland, waar redacteuren verhalen voorbereiden voor televisie, radio en 
idealiter ook voor internet. Dit kan omdat een redacteur dan meer tijd heeft om verhalen 
uit te zoeken aangezien er niet wordt gewerkt voor uitzendingen op de dag zelf. De bin-
nenlandredacteuren werken afwisselend voor de planningsredactie en op andere dagen 
werken zij bijvoorbeeld voor een specifieke uitzending voor een (of meer) van de jour-
naals op radio en tv of aan de centrale tafel.  
 
Een nieuwsorganisatie met zoveel verschillende uitzendingen en uitingen 24 uur per dag, 
zeven dagen per week vraagt om een strak rooster. Dit rooster bestaat uit een groot aan-
tal verschillende diensten die in afkortingen zijn aangegeven. Zoals de bico, burd, bila3 of 
bula7. Deze termen geven aan op welke redactie redacteuren werken, op welk tijdstip en 
voor   welk  medium.   Zo   staat   de   ‘burd’   voor   buitenland radio dienst   en   de   ‘bico’   is   een  
afkorting voor binnenland coördinator. Een buitenlandredacteur kan op maandag een 
radiodienst hebben, en op dinsdag een dienst draaien voor het zes- of achtuurjournaal op 
televisie. Een apart roosterbureau zorgt ervoor dat alle redacteuren, verslaggevers en 
coördinatoren elke dag op een van de diensten worden ingedeeld.  
 
De 24-uursredactie is verantwoordelijk voor de eerstelijnsberichtgeving van NOS Nieuws 
en bestaat uit de Digidesk en de Nieuwsdesk. De online diensten worden ingevuld door 
redacteuren van de Digidesk die mediumspecifiek voor online werken. De Nieuwsdesk-
redacteuren fungeren als eerstelijnsredacteuren en zij checken al het binnenkomende 
nieuws platformonafhankelijk. Als deze verhalen gecheckt en verwerkt zijn tot korte 
nieuwsberichten dan worden de verhalen overgedragen aan de samenstellers van de 
radiobulletins, Digidesk, Teletekst, aan de redacteuren van de Centrale Tafel die daar 
vervolgens weer mediumspecifiek mee aan de slag gaan. Op deze manier hebben alle 
platformen de beschikking over dezelfde (feitelijke) informatie, gegaard door de Nieuw-
deskredacteuren. De redacteuren van de Digidesk verrijken en verwerken deze verhalen 
vervolgens  met  foto’s,  audiovisueel  materiaal  en  linkjes  voor  online. De samensteller van 
de Digidesk bepaalt de nieuwsselectie op de site: hij of zij beslist met welk bericht nos.nl 
‘opent’   en  welke   andere verhalen een prominente plek krijgen. De samensteller van de 
radiobulletins doet hetzelfde werk, maar dan voor de radio. De meeste redacteuren van 
de Nieuws- en Digidesk draaien geen diensten voor radio of televisie. Er zijn wel redac-
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teuren die zowel voor de Digidesk werken als voor de Nieuwsdesk. Naast de functie van 
Digideskredacteur,  is  er  op  de  Digidesk  ook  een  aparte  ‘verwerkingsdienst’.  Deze  verwer-
kers zorgen ervoor dat alle audio- en videobijdragen die worden uitgezonden op radio en 
televisie ook als losse bijdragen worden geknipt en worden geplaatst op de site.  
 
Bij Het Financieele Dagblad wordt van alle schrijvende journalisten verwacht dat ze de 
eerste- én tweedelijnsberichtgeving verzorgen voor de krant en de site. Voor een journa-
list – specialist of portefeuillehouder – betekent dit dat zowel de nieuwsupdates als de 
langere achtergrondverhalen en analyses moeten worden geschreven door één en de-
zelfde persoon. De achterliggende gedachte hierbij is dat de journalisten op deze manier 
volledig crossmediaal werken: in eerste instantie staat het verhaal centraal, vervolgens 
worden er keuzes gemaakt met betrekking tot de berichtgeving per platform. Wat is het 
verhaal en hoe brengen we dat op de site en in de krant? De specialistische kennis van de 
journalisten wordt op deze manier benut voor alle platformen. Omdat fd.nl een betaalde 
site is, moet de berichtgeving op dit platform ook van goede kwaliteit zijn.  

 
 
 

Afbeelding 2 Vacature bij de FD Mediagroep, maart 2011 



5. Journalistieke routines: een kwestie van prioriteiten 

161 
 

De internetredactie van Het FD bestaat officieel alleen uit eindredacteuren die verhalen 
redigeren die door de journlalisten (specialisten) worden aangeleverd. In de praktijk 
schrijven ze zelf ook berichten voor online. Daarnaast werkt de internetredactie met 
(content)verrijkers. Dit zijn geen journalisten, maar verwerkers van informatie. Zij zorgen 
ervoor  dat  de  site  visueel  en  technisch   in  orde   is  door  het   toevoegen  van  foto’s,  tussen-
kopjes en aanvullende links bij de verhalen. Ook brengen zij tags (zoektermen) aan bij de 
stukken zodat deze worden gearchiveerd. De internetredactie verwerkt dus vooral de 
inhoudelijke verhalen van de schrijvende redacteuren.  
 
De Volkskrant heeft met een de-convergente strategie ingezet op een scheiding tussen 
de eerste- en tweedelijnsberichtgeving en daarmee ook grotendeels tussen generalisten 
en specialisten. De specialisten, de oorspronkelijke krantenjournalisten, hoeven niet lan-
ger crossmediaal te werken. Het geïntegreerde model dat eerder onder leiding van 
hoofdredacteur Broertjes werd geïmplementeerd, was in de ogen van de nieuwe uitge-
ver, maar ook van de hoofdredacteur en veel schrijvende journalisten, geen succes. De 
berichtgeving zou aan kwaliteit inboeten als ze (tegelijkertijd) beide platformen moeten 
bedienen. De schrijvende journalisten kunnen zich met het de-convergente model weer 
uitsluitend concentreren op de (vooral tweedelijns) berichtgeving voor de krant en gaan 
daarmee terug naar het ritme van één specifieke deadline per dag, het zakken van de 
krant. De krant legt zich vooral toe op achtergrondverhalen en analyses, de tweedelijns-
nieuwsvoorziening, terwijl het eerstelijnsnieuws 24/7 op de site wordt gepresenteerd. 
Voor deze eerstelijnsberichtgeving zijn de generalistische redacteuren van De Persgroep 
Online verantwoordelijk. Zij krijgen de taak om zo snel en zo veel mogelijk berichten 
online te plaatsen. In de nieuwe opzet in Rotterdam worden daar enkele online specialis-
ten aan toegevoegd in de vorm van USP-redacteuren.  
 
De redacties van Het FD, NOS Nieuws en de Volkskrant hanteren dus alle drie een eigen 
indeling in generalisten en specialisten en wat betreft de eerste- en tweedelijnsberichtge-
ving. Waar de journalisten van de Volkskrant weer specifiek voor één medium werken, 
wordt er van de financiële journalisten van Het FD verwacht dat ze juist crossmediaal 
werken: voor de krant en online. De redacteuren en verslaggevers bij NOS Nieuws vervul-
len zowel crossmediale als platformafhankelijke taken. Sommige journalisten bedienen 
meer platformen (vooral de correspondenten en planningsredacteuren), anderen doen 
dat ook, maar dan niet tegelijkertijd (redacteuren en verslaggevers van de deel-
redacties). Daarnaast zijn er nog redacteuren of verslaggevers die specifiek werken voor 
een van de drie platformen (eindredacteuren, samenstellers en Digideskredacteuren).  
 
In de volgende paragraaf ga ik dieper in op de dagelijkse routines van deze generalisten 
en de specialisten in de praktijk. Lukt het de redacties om deze verschillende taken tij-
dens het dagelijkse nieuwsproces te verenigen of om de taken op een efficiënte manier te 
verdelen? 
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5.2 Het nieuwsproces: conflicterende werkzaamheden  
 
Het samenvoegen van platformen en journalisten die voorheen voor een eigen medium 
werkten, heeft wereldwijd voor de nodige weerstand en conflicten op redacties gezorgd. 
Er is niet één methode of formule om convergentie te implementeren binnen nieuwsor-
ganisaties, convergentie wordt overal op een andere manier toegepast. Een van de res-
pondenten uit een onderzoek van Achtenhagen en Raviola naar convergentie binnen een 
Europees  mediabedrijf   spreekt  zelfs   in   termen  van  oorlog:   ‘The  Newsroom is now com-
pletely converged, but only after a war had been fought in the Newsroom.’18 Nieuwe 
taakverdelingen en functies moeten vorm krijgen en oude (mediumspecifieke) routines 
worden (deels) vervangen door nieuwe en gecombineerde werkzaamheden voor verschil-
lende platformen. Journalisten krijgen niet alleen te maken met een ander nieuwsritme, 
maar  ook  met  nieuwe  collega’s  waar  ze  al  dan  niet  mee  moeten  samenwerken. Lukt het 
de journalisten van Het FD en NOS Nieuws om de werkzaamheden voor verschillende 
media te combineren? Werkt de de-convergente taakverdeling van de Volkskrant beter, 
nu krant en online weer van elkaar gescheiden zijn?  
 
5.2.1 Het combineren van eerste- en tweedelijnsberichtgeving 
De crossmediale functie van de FD-journalist, die zowel de eerste- als de tweedelijnsbe-
richtgeving moet verzorgen op het web en in de krant, blijkt in de praktijk problematisch. 
Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Het is de verslaggevers in eerste 
instantie  duidelijk  dat  ze  ‘iets’  voor  online  moeten  doen,  maar  ze  weten  niet  precies  wat  
voor soort berichten ze moeten maken. Het idee over online dat bij de schrijvende journa-
listen domineert, is dat de berichtgeving voor de site zich vooral beperkt tot snelle en 
korte nieuwsverhalen. Deze taak laat zich volgens de journalisten lastig verenigen met de 
werkzaamheden voor de tweedelijnsberichtgeving. Het gevolg is dat de schrijvende re-
dacteuren de eerstelijnsverslaggeving vaak niet uitvoeren en dat deze taak alsnog wordt 
overgenomen  door  de  collega’s  (eindredacteuren) van de internettredactie.  
 
Terwijl bij Het FD het zakken van de krant niet langer de enige deadline zou moeten zijn, 
heeft de crossmediale organisatie weinig verandering gebracht in het ritme van de redac-
tie. De schrijvende journalisten van Het FD komen tussen negen uur en half tien lang-
zaamaan binnendruppelen. Omdat de krant pas in de avond wordt gedrukt, zijn de redac-
teuren gewend om de dag rustig te beginnen met koffie en een eerste blik op het nieuws. 
Zowel de eigen als ook andere kranten worden gelezen, nieuwssites worden afgestruind 
en de nieuwsstroom van nationale en internationale persbureaus en op sociale media 
wordt doorgenomen, op zoek naar relevante verhalen waar ze zelf eventueel mee aan de 
slag kunnen. Iedereen probeert in ieder geval aanwezig te zijn bij de vergadering van de 
eigen deelredactie om 10.00 uur en werkt vervolgens toe naar een deadline aan het begin 
van de avond. Tussendoor maken enkele enthousiaste journalisten nog wat verhalen voor 
de site, maar de artikelen voor de krant krijgen de meeste aandacht: 

                                                 
18 Achtenhagen & Raviola, “Balancing  Tensions  During  Convergence: Duality Management in a Newspaper  
 Company”,  38. 
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‘Het  web  is  sneller.  Daar  probeer  je  snel  te  reageren.  Dan  schrijf  je  eigenlijk  meer  op  basis  van  
de wires, een eerste snelle take, zodat het binnen het uur op het web staat. Als je voor de krant 
schrijft, dan pak je er gewoon net wat meer rapporten bij. Dan kijk je wat beter naar de struc-
tuur  van  het  verhaal,  je  hebt  gewoon  wat  meer  tijd.’19 

 
Het online platform wordt door de FD-journalisten vooral benaderd als een me-dium 
waarop snel gereageerd moet worden, met korte nieuwsberichten, terwijl de krant om 
meer tijd en verdieping vraagt. Wanneer hard nieuws zich aandient binnen de portefeuille 
van een specialist, dan zorgt een deel van deze redacteuren er voor dat dit zo snel moge-
lijk op de site wordt geplaatst. Ze maken snel een kort nieuwsbericht en sturen dit door 
naar de webredactie.  
 
Dit snelle handelen komt in de praktijk vaak neer op het herschrijven van persberichten. 
Dit is geen populaire taak onder de FD-redacteuren. Journalisten willen zelf verhalen 
maken,  niet  andermans  verhalen  overnemen.  De  weerstand  die  aanwezig  is  om  ‘iets  voor  
het  web   te  maken’   valt   vanuit   die   optiek   vooral   toe   te   schrijven   aan   de   aanpak   en   het  
tempo van het werk en is niet zozeer gekant tegen het online platform zelf. Het schrijven 
van langere verhalen, het maken van mooie analyses en interviews, blijft in de ogen van 
veel journalisten toebedeeld aan de papieren krant, die werkwijze spreekt hun het meest 
aan en voegt inhoudelijk het meest toe. 
 
De specialisten willen de verhalen die toegevoegde waarde leveren aan de algemene 
nieuwsstroom, wel aanleveren voor het web, maar omdat bij Het FD het idee heerst dat 
berichten vooral snel op de site moeten komen, blijven de bijdragen beperkt tot een al-
gemeen en kort nieuwsbericht. In die korte tijd kunnen zij namelijk geen toegevoegde 
waarde leveren. Een coördinator van Het FD legt uit waarom dat in de praktijk een onrea-
listische taak is: 
 

‘Zelfs  de  allerbeste redacteur die een persbericht van ING binnenkrijgt, die kan echt niet binnen 
een halfuur meteen dat verhaal een stap verder brengen. Dus wat moet hij dan doen? Dan 
moet hij dus dat persbericht gaan herschrijven, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat is 
best functioneel, want een bedrijf zet vaak het belangrijkste nieuws pas in de laatste zin, dus 
dat kun je dan wel omdraaien. En als ervaren redacteur kun je er natuurlijk iets bijhalen zoals: 
“Vorige  maand  was  er  ook  al  een  Franse  bank  die  een  Chinese dochter  verkocht”,  dus  dat  is  ook  
nog wel een beetje toegevoegde waarde. Waar de lezer dus best wat aan heeft op het web, dat 
erkennen  we  allemaal.  Maar  ja,  dat  is  niet  wat  ons  vak  interessant  maakt.’20 

 
Los van deze weinig populaire taak om korte nieuwsberichten zo snel mogelijk op de site 
te zetten, zijn journalisten ook niet altijd in staat om die eerstelijns- en tweedelijns voor-
ziening te combineren. Een achtergrondverhaal vraagt om de nodige research, interviews 
met bronnen en tijd en concentratie om het stuk te schrijven. Een journalist die de deur 
uit moet voor een interview, kan op dat moment niet tegelijkertijd de persbureaus in de 

                                                 
19 Interview op 01-11-11. 
20 Interview op 19-12-11. 
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gaten houden om het binnenkomende nieuws te monitoren. Het is voor de journalisten 
niet duidelijk hoe ze deze twee taken kunnen combineren. 
 
Het gevolg is dat de eindredacteuren voor de site, die op papier alleen verhalen redige-
ren, zelf ook (korte) artikelen gaan schrijven voor het web. Zij merken namelijk dat veel 
specialisten er niet aan toekomen – of het nalaten – om de eerstelijnsberichtgeving op 
zich te nemen: 
 

‘Ja,  feitelijk  zijn  wij  eindredacteuren.  Maar  als  het  nieuws  niet  direct  beschikbaar  is  en  we  heb-
ben het echt nodig, dan maken we zelf een bericht. Die grens is heel vaag. Je merkt al snel dat 
de  redactie  zegt:  “Tikken  jullie  het  zelf  anders  even?”’  21 
 

Doordat de taakverdeling op deze manier onduidelijk wordt, kunnen journalisten die zich 
niet zo fanatiek  inzetten  voor  de  site  makkelijker  aan  hun  ‘verplichtingen’  ontkomen.  Als  
zij geen bericht maken voor online, dan doen de internetredacteuren dit uiteindelijk wel 
zelf, zo blijkt uit de praktijk. De internetredacteuren vinden namelijk dat zij vaak te lang 
moeten  wachten  op  de  bijdragen  van  hun  collega’s.  Zij  letten  zelf  wel  voortdurend  op  de  
binnenkomende berichten van de persbureaus en andere media en zij voelen daarom 
meer de noodzaak om nieuws zo snel mogelijk te publiceren, meer dan een specialist die 
ook bezig is met achtergrondverhalen, duiding en analyses. De internet-redacteuren 
storen  zich  aan  het   trage  en   in  sommige  gevallen  passieve  gedrag  van  hun  collega’s,  zij  
begrijpen niet waarom ze vaak lang op berichten moeten wachten of waarom er soms 
helemaal geen berichten komen.  
 
Eén van de internetredacteuren geeft als voorbeeld een persconferentie in het buitenland 
waar een FD-correspondent bij aanwezig was. Na afloop wilde de online redacteur in 
Amsterdam meteen iets voor de site hebben. De correspondent was er tenslotte zelf bij 
geweest, wat betekende dat ze zich zouden kunnen onderscheiden in de berichtgeving 
qua snelheid en hopelijk ook qua inhoud. Andere websites zouden zich uitsluitend moes-
ten baseren op de internationale persbureaus. De eigen correspondent fietste echter 
eerst rustig naar huis en was niet bezig met berichtgeving voor de site. De internetredac-
teur, die al drie keer had gebeld met het verzoek om wat aan te leveren voor online, zag 
vervolgens met lede ogen aan dat andere sites alsnog eerder waren met hun berichtge-
ving op basis van persbureaus.22 In een interview spreekt diezelfde internetredacteur 
hierover verbazing uit: 
 

‘Je  hebt  een  paar  mensen  die  kan  je  altijd  vragen  om  een  stukje  te  maken  en  die  tikken  een  be-
richt vanuit de taxi in Stockholm. En er zijn mensen, zelfs onze correspondenten, die zeggen 
dan:  “Ja,  ik  zit  op  de  fiets  naar  huis.”  Dat  vind  ik  heel  slecht.  Je  bent  daar  dan  bij  aanwezig  ge-
weest, dan kan je toch wel even ergens in een Coffee Company gaan zitten en een stukje tik-
ken?’  23 

 

                                                 
21 Interview op 16-01-12. 
22 Observatie op 11-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
23 Interview op 22-12-11. 
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Die eerstelijnsberichtgeving wordt daarom in de praktijk alsnog grotendeels uitgevoerd 
door de internetredacteuren die op deze manier niet toekomen aan hun functie als eind-
redacteur: het redigeren van verhalen voor online. Het is dan ook niet vreemd dat veel 
journalisten aangeven dat de eigen site nog te veel (spel)fouten bevat. Het FD.nl is een 
betaald  platform,  de  verhalen  zouden  daarom  op  z’n  minst  foutloos  moeten  worden  ge-
publiceerd, zo zijn de FD-journalisten van mening. De eindredacteuren komen echter 
onvoldoende toe aan deze redigeertaak omdat ze zelf berichten moeten maken, in plaats 
van de specialisten die daar officieel voor verantwoordelijk zijn. 
 
Dat deze taakverdeling tussen de specialisten en online eindredacteuren niet helder is, 
resulteert in een inefficiëntie werkwijze: met regelmaat worden er dubbele verhalen ge-
schreven. Een internetredacteur denkt dan snel een bericht te maken omdat hij of zij 
vermoedt dat dit niet door een van de specialisten wordt opgepikt, terwijl zich later dan 
toch een redacteur meldt met hetzelfde bericht. Deze werkwijze wordt daarom door veel 
FD-journalisten ervaren als verwarrend en niet logisch.  
 
De verhalen met toegevoegde waarde, de analyses en achtergrondverhalen, blijven voor-
al toebedeeld aan de krant of worden na publicatie in de krant pas online gezet. De web-
site moet het voornamelijk doen met meer algemene (en kortere) nieuwsberichten waar 
weinig specialistische kennis bij komt kijken. Een internetredacteur geeft aan dat de site 
hierdoor nog steeds minder uniek is qua berichtgeving dan met de komst van de betaal-
muur de bedoeling was: 
 

‘Die   redacteuren   schrijven  dan  wel   over  onderwerpen  die   zij   volgen,  maar  dan   tikken   ze  ge-
woon een algemeen bericht erover, over de kwartaalcijfers bijvoorbeeld. Vervolgens gaan ze 
een conference call in of ze hebben een interview met een grote baas. En daar zie je dan niks 
van terug online, het komt allemaal in de krant terecht. Wat heel jammer is, want dat is juist de 
unieke content die je nodig hebt, ook  online.’24 

 
Terwijl van de FD-redacteuren al sinds 2008 wordt verwacht dat ze voor beide media 
werken, laat de praktijk zien dat er door onduidelijkheid over de functie van online, geen 
of nauwelijks verandering optreedt wat betreft de traditionele routines. Het terugkeren-
de probleem bij Het FD is dat de online strategie niet helder definieert wat er voor verha-
len op de site moet komen: 
 

‘In  mijn  beleving  moet  je  je  afvragen:  “Wat  is  je  visie?”  Als  je  een  redacteur  inzet  om  een  pers-
bericht over te tikken, wat ook de wires doen, wat is dan je toegevoegde waarde? Ik vind wel 
dat redacteuren ook voor het web moeten werken, maar dat je veel beter moet nadenken wat 
je  van  hen  vraagt.  Dat  proces,  daar  zijn  we  nog  niet  uit.’25  

 
De specialistische redacteuren weten dat ze iets voor het web moeten doen, maar dit is 
niet vertaald in duidelijke en verplichte werkzaamheden. Dat er onduidelijkheid bestaat 
over het online beleid, blijkt bijvoorbeeld ook tijdens de implementatie van het nieuwe 
                                                 
24 Interview op 10-11-11. 
25 Interview op 11-11-11. 
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redactiesysteem Newspilot. Er ontstaat verwarring wanneer een van de journalisten die 
de cursus geeft, benoemt dat dit systeem inspeelt op de web first-werkwijze van de re-
dactie.   Eén   van   de   redacteuren  merkt   daarover   op:   ‘Ik   vind   die  web first-gedachte wel 
interessant hoor, maar dat is niet zoals de situatie nu is. We denken nog steeds heel erg in 
de  deadlines  voor  de  krant.’  De  trainer  reageert  daarop  als  volgt:  ‘Dat  snap  ik,  maar  dit  is  
dus  wel  de  richting  die  de  hoofdredactie  in  wil  slaan.’26 Het resultaat is dat ene journalist 
uit eigen motivatie veel actiever is voor het web dan de andere omdat het beleid ruimte 
laat voor verschillende opvattingen. De routine en de prioriteit om vooral goede stukken 
te blijven maken voor de krant, blijft bij veel journalisten in stand.  
 
De hoofdredactie van NOS Nieuws geeft aan dat de redactie twee journalistieke kernta-
ken heeft: het brengen van nieuws 24 uur per dag, zeven dagen per week en het toevoe-
gen van context, achtergrond en duiding aan het nieuws. De organisatie is daarom ook 
ingericht aan de hand van twee snelheden: 24/7 uur, waarvan nos.nl het startpunt is, en 
daarnaast de journaals op radio en televisie.27 Bij NOS Nieuws is de taakverdeling voor de 
eerstelijnsredactie belegd bij de 24-uursredactie. Voor de overige redacteuren en ver-
slaggevers is het onduidelijk wat zij voor online zouden moeten of kunnen doen. 
 
De implementatie van de internet first-strategie is in eerste plaats vooral van invloed op 
de redacteuren van Nieuwsdesk en Digidesk (die samen de 24uur-redactie vormen). De 
belangrijkste organisatorische verandering die deze strategie met zich meebrengt, zit in 
de volgorde van de verwerking van de eerstelijnsnieuwsberichten. De Nieuwsdeskredac-
teuren checken eerst alle verhalen die binnenkomen via de persbureaus of via andere 
kanalen. Dat checken gebeurt telefonisch, per mail of via sociale media, wat het snelste 
is. Waar met de oude werkwijze al deze geverifieerde berichten in eerste instantie werden 
geschreven voor Teletekst, en deze Teletekstberichten vervolgens werden doorgezet (en 
verrijkt en aangevuld) op de website, is dat proces nu omgedraaid. Alle door de Nieuws-
desk gecheckte verhalen komen nu eerst op de site. Veel logischer, zo zijn ze bij NOS 
Nieuws van mening. Voor Teletekstpagina 101 was maar ruimte voor een beperkt aantal 
nieuwsberichten terwijl de site veel meer verhalen kan publiceren. De hoeveelheid berich-
ten op de site wordt door deze werkwijze groter en berichten worden bovendien sneller 
geplaatst, niet met een omweg via Teletekst. Deze organisatorische wijziging verloopt in 
de praktijk succesvol. 
 
Voor de Digideskredacteuren heeft deze strategie echter wel hun functie doen verande-
ren. Voor de invoering van de internet first-strategie waren zij verantwoordelijk voor het 
(her)schrijven en aanvullen van de Teletekstberichten. Nu maken de Nieuwsdeskredac-
teuren deze berichten meteen voor nos.nl. Het werk van de Digidesk komt nu vooral neer 
op het verwerken en verrijken van de berichten die worden geschreven aan de Nieuws-
desk. Omdat de productie van het aantal berichten is opgevoerd, moeten zij vooral hard 

                                                 
26 Observatie op 12-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
27 NOS, NOS Nieuws 3.0, 3. 
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doorwerken om alle berichten zo snel mogelijk op de site door te plaatsen, zo licht een 
Digideskredacteur toe: 
 

‘Ik  ben  echt  aan  de  lopende  band  werk  aan  het  doen.  Zonder  inhoudelijk na te denken of heel 
snel even iets verder kijken dan je neus lang is. Even vijf minuten stil staan en denken: wat ga ik 
nou  eens  doen?  Nee,  dat  zit  er  niet  in.’28 

 
De chefs van de 24uur redactie (waar de nieuws- en Digidesk onder vallen) geven aan dat 
ze niet hadden verwacht dat de werkzaamheden van hun redacteuren op deze manier 
vooral verwerkend zouden worden. Deze leidinggevenden benaderen dit vooral als een 
positieve uitkomst van een geslaagde internet first-implementatie. Er worden zoveel 
berichten gemaakt door de Nieuwsdesk, dat de Digideskredacteuren hun handen vol 
hebben aan het verwerken van deze grote stroom aan korte nieuwsberichten. Het verho-
gen van het aantal publicaties op de site was het doel van de internet first-strategie en die 
is in dat opzicht dus geslaagd. 
 
De internet first-strategie betekent daarnaast dat van de overige redacteuren en verslag-
gevers verwacht wordt dat ze meer aan eerstelijns – en dus aan de online – berichtgeving 
moeten denken. Hierdoor krijgen de NOS Nieuws-journalisten die werken voor de deel-
redacties Binnenland, Buitenland, Economie en Den Haag alsnog de taak om meerdere 
snelheden te bedienen. Hoe ze dit moeten combineren met de nieuwsproductie voor 
radio en televisie met strikte deadlines en wat voor soort bijdragen ze aan online moeten 
leveren, wordt net als bij Het FD niet echt concreet gemaakt .  
 
De productionele voorbereiding voor radio- en televisieverhalen vraagt veel tijd van re-
dacteuren en verslaggevers waardoor de aandacht voor online berichtgeving er in de 
praktijk vaak bij inschiet. De binnenlandcoördinator en de twee redacteuren die aan de 
Centrale Tafel zitten, zijn de hele dag bezig om achter nieuws aan te bellen, sprekers te 
zoeken bij verhalen, verslaggevers te voorzien van juiste informatie en routebeschrijvin-
gen. Ze staan in nauw contact met de mensen van productie om ervoor te zorgen dat er 
cameramensen met verslaggevers mee kunnen. Deze werkzaamheden staan vooral in 
het teken van de journaals van 18.00, 20.00 en 22.00 uur. Soms komen ze eraan toe om 
een spreker voor het Radio 1 Journaal aan te dragen, maar zelfs dat is niet altijd mogelijk. 
De uitzendingen op Radio 1 worden daarom voorbereid door redacteuren die daar speci-
aal voor ingeroosterd zijn. Het aanleveren van (korte) nieuwsverhalen voor de site heeft 
bij de Centrale Tafel de laagste prioriteit. Een coördinator die vaak werkt aan de centrale 
tafel geeft aan dat hij gewoon niet zo goed weet hoe hij de productie voor al die platfor-
men in praktijk zou moeten brengen: 
 

In hoeverre heb jij iets met online te maken in je dagelijkse bezigheden? 
 
‘Weinig.  Dat  vind  ik  steeds  heel  confronterend  aan  dat  jij  hier  rondloopt,  eerlijk  gezegd.  Want  ik  
heb er gewoon niets mee te maken. Tenminste, dat is overdreven, maar ik heb er gewoon geen 

                                                 
28 Interview op 04-07-12. 
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rust  voor  in  m’n  hoofd, of geen plaats voor in m'n hoofd. Ik weet niet precies hoe ik het zou moe-
ten  noemen,  maar  ik  ben  er  gewoon  heel  weinig  mee  bezig.’   
 
Waarom vind je dat dan confronterend? 
 
‘Omdat  ik  weet  dat  het  wel  van  me  verwacht  wordt.  En  omdat  NOS,  en  ik  ook  wel, de site heel 
erg belangrijk vindt. Alleen heb ik wel het gevoel dat ik een maximum aantal taken goed kan vol-
brengen  op  een  dag.  Ik  heb  het  idee  dat  dit  er  niet  meer  bij  past.’29  

 
Het bedienen van alle NOS Nieuws-platformen is voor deze (coördinerende) redacteuren 
vooral een kwestie van tijdgebrek. De combinatie van alle werkzaamheden zorgt ervoor 
dat de journalisten daar niet aan toekomen. De redacteuren die worden ingeroosterd op 
de planningredactie, waar meer tijd is om verhalen crossmediaal voor te bereiden, heb-
ben ook lang niet altijd aandacht voor (een specifieke invalshoek voor) het online plat-
form. Radio en televisie gaan voor, omdat deze uitzendingen in ieder geval voldoende 
onderwerpen nodig hebben. Redacteuren geven daarbij wel aan dat door de invoering 
van de internet first-strategie ze zich wel meer van online bewust zijn, maar het is nog 
geen vaste routine. 
 
De verslaggevers van radio en televisie die vooral veel onderweg zijn voor het maken van 
verhalen, zijn verdeeld over de vraag of ze tijd hebben om ook nog een aparte bijdrage 
voor online te kunnen leveren. Enerzijds zijn er de verslaggevers – van zowel radio als tv – 
die in hun dagelijkse werkzaamheden nauwelijks bezig zijn met de site en aangeven dat 
ze het daar te druk voor hebben. Anderzijds zijn er de verslaggevers die dit onzin vinden 
en daar – ondanks dezelfde drukke werkzaamheden – tijd voor maken. Zij geloven in de 
kracht en in het belang van het internet. In de ogen van deze verslaggevers geeft online 
journalistiek juist veel bevrediging omdat je er veel materiaal op kwijt kan.  
 
Een televisieverslaggever die nauwelijks bezig is met bijdragen voor online, geeft aan dat 
de belasting bij een belangrijk nieuwsverhaal binnen NOS Nieuws al enorm groot is. Als 
hij ergens op locatie is dan willen de dagjournaals vaak al een live-verslag, de journaals 
van 18.00 en 20.00 uur willen sowieso een bijdrage en soms wil de radio ook nog wel eens 
bellen. Als je dan ook nog wat regels moet tikken voor de site, dan bereik je volgens hem 
‘echt  de  maximale  belasting  qua  werk’.30 Een radioverslaggever is het met deze collega 
eens. Hij heeft geen tijd om op locatie zelf een verhaal voor de site te maken omdat hij te 
druk is met het maken van een reportage. Wel belt hij met de Nieuwsdesk als hij stuit op 
hard nieuws en dan maken zij er een verhaal van voor de site.31 Op deze manier draagt hij 
de   werkzaamheden   voor   online   over   aan   zijn   collega’s.   Een   andere   verslaggever,   die  
naast televisiewerk wel veel bijdragen aanlevert voor online, doet dit vanuit eigen over-
tuiging, niet omdat het van   hem   wordt   verwacht:   ‘In   deze   organisatie   kun   je   eigenlijk  
gewoon een televisieverslaggever zijn.’32 Het enthousiasme en geloof in online wordt 

                                                 
29 Interview op 24-07-12. 
30 Interview op 31-07-12. 
31 Interview op 05-07-12. 
32 Interview op 16-07-12. 
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gedeeld door een verslaggever van de radio: ‘Ik   vind   radio  en   internet   een   fantastische  
combinatie. Want alles wat je op de radio niet helder krijgt, kun je op internet van een 
foto  voorzien  met  een  omschrijving  of  een  citaat.’33 
 
Nu de verslaggevers de mogelijkheid hebben om in het redactiesysteem zelf een kort 
nieuwsbericht te maken, wordt het wel makkelijker gemaakt om dit aan hun werkzaam-
heden voor radio of televisie toe te voegen. Deze radioverslaggever geeft daarbij wel aan 
dat  het  schrijven  van  zo’n  nieuwsbericht  praktisch  gezien  geen  probleem  meer   is,  maar  
dat het nog wel meer een gewoonte moet gaan worden: 
 

‘Ik  kan  gewoon  zelf  in  het  systeem  een  bericht  tikken.  Vroeger  was  dat  toch  van  "Nou,  hier  heb  je  
het mailtje, kunnen jullie daar iets van maken?". Ik ken dat dossier dus ik kan veel sneller even een 
kort berichtje typen. Maar dat moet bij mij nog een beetje  in  m'n  systeem  raken  merk  ik.’34  

 
De werkdruk neemt hierdoor toe, zo zijn de verslaggevers allemaal van mening. Het aan-
leveren van extra of ander materiaal voor online is erg arbeidsintensief en het gevolg is 
dat je inderdaad veel meer uren maakt dan noodzakelijk. Een van deze verslaggevers 
noemt  dat  een  kwestie  van  professionaliteit.  ‘Dat je voortdurend je prioriteiten in de ga-
ten moet houden in het proces om te kijken waar er ruimte is voor het ene en voor het 
andere.’35  
 
In de praktijk komt dat neer op het continu maken van keuzes: kies je voor snelheid of 
diepgang en op welk moment en op welk platform? Verschillende snelheden behoren tot 
het takenpakket, maar iedereen meent dat het een illusie is om te denken dat dit tegelij-
kertijd kan. Ook correspondenten geven aan dat de redactie bij groot en breaking nieuws 
moet  kiezen:  ‘Je  kunt niet tegelijkertijd verslag doen op radio en televisie en ook nog de 
site bedienen.’36 Bij groot nieuws wordt er vaak gekozen voor televisie, omdat dit voor-
alsnog het belangrijkste medium is voor NOS Nieuws. 
 
5.2.2 De-convergentie: twee redacties, één nieuwsmerk 
De lastige taak van het combineren van de eerste- en tweedelijnsverslaggeving en ver-
schillende nieuwsritmes kunnen de journalisten van de Volkskrant achter zich laten. Net 
als bij Het FD waren de verslaggevers van die krant in de praktijk vooral bezig met de 
verhalen voor de krant en niet zozeer voor het web. Daar stuitte de crossmediale werk-
wijze eveneens op weerstand omdat die combinatie niet realistisch zou zijn. Het besluit 
van De Persgroep om de online redactie los te koppelen van de krantenredactie werd op 
de redactie door de meeste journalisten dan ook goed ontvangen.37  
 

                                                 
33 Interview op 27-07-12. 
34 Interview op 19-07-12. 
35 Interview op 19-07-12. 
36 Interview op 01-08-12. 
37 Tameling  &  Broersma,  “De-converging the Newsroom: Strategies for Newsroom change and their influence  
 on  journalism  practice”,  26. 
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De eerste weken van mijn onderzoeksperiode bij de Volkskrant (februari-maart 2011) was 
de internetredactie nog wel werkzaam op de krantenredactie. Alhoewel de crossmediale 
werkwijze toen al tot het verleden behoorde en beide redacties onafhankelijk van elkaar 
werkten, deden de internetredacteuren nog wel – soms enigszins verwoede – pogingen 
om te  komen  tot  vruchtbare  samenwerkingen  met  de  collega’s  van  de  krant.  Bijvoorbeeld  
op de ochtend van 10 maart 2011, wanneer op de redactie in Amsterdam al vroeg het 
nieuws binnenkomt over de Dalai Lama: hij gaat aftreden als politiek leider van de Tibe-
taanse beweging in ballingschap. De internetredacteur die dan aan het werk is, heeft op 
basis van de verhalen van de persbureaus van het ANP en AFP een bericht geschreven en 
dit om 07.25 uur op de site van de Volkskrant gepubliceerd.38  
 
De buitenlandredactie vergadert later die ochtend, na de algemene nieuwsvergadering 
van 10.30 uur, onder leiding van haar chef. Tijdens dit overleg spreken de redacteuren af 
dat een van hen een verhaal maakt over de Dalai Lama voor de krant van de volgende 
dag. Na deze vergadering zoekt een van de internetredacteuren contact met de buiten-
landredacteur die het verhaal van de Dalai Lama gaat schrijven. Die (korte) conversatie 
verloopt als volgt: 
  

Internetredacteur: Wat ga je precies met het verhaal doen? 
 
Buitenlandredacteur: In principe is het gewoon nieuws, dus ik weet nog niet hoe ik het op ga 
schrijven, daar moet ik nog even naar kijken.39  

 
De internetredacteur loopt vervolgens weer terug naar zijn redactie, deze poging tot 
samenwerking en het uitwisselen van ideeën of verhalen heeft weinig opgeleverd. Hij 
kreeg niet het gevoel dat hij op korte termijn iets had aan de inhoudelijke input van deze 
collega. De buitenlandredacteur geeft vervolgens aan dat dit precies het verschil in 
werkwijze en aanpak toont tussen krant en online: 
 

‘Zij  hebben  dus  een  heel  ander  ritme.   Ik  ga  me  nu   inlezen  en  een  beetje  rondbellen.  Maar  zij  
willen er nu meteen al wat mee natuurlijk. Dat werkt gewoon heel anders, dus dan hebben ze 
niet  zoveel  aan  mij.’40 

 
Dit voorbeeld illustreert de uiteenlopende werkwijze van beide media op de redactie van 
de Volkskrant: aan de ene kant een internetredacteur die bovenop het nieuws zit en in de 
ochtend zo snel mogelijk een verhaal publiceert en dit verhaal vervolgens wil aanvullen 
met andere en waardevolle informatie. Aan de andere kant een verslaggever die aan het 
einde van de ochtend eerst nog eens rustig gaat lezen en rondbellen om na te denken 
over het stuk voor de volgende dag in de krant. De deadline laat tenslotte nog even op 
zich wachten. Journalisten dragen het verschil in ritme aan als argument dat het combi-
neren van werkzaamheden voor beide media onmogelijk is, net als bij Het FD en NOS 

                                                 
38 Zie: http://www.volkskrant.nl/dossier-china/dalai-lama-stopt-als-politiek-leider~a1857938/   (gepubliceerd op 30-07-
13). 
39 Observatie op 10-03-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam.  
40 Ibidem. 
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Nieuws. De snelheid en het procesmatige karakter van het online platform conflicteert 
met de verdiepende en meer tijdrovende werkzaamheden voor de krant. 
 
Bij de Volkskrant was dit verschil in werkwijze en journalistieke cultuur een reden om 
beide redacties fysiek te scheiden. Als een krantenjournalist zou bijdragen aan de site, 
dan zou de krant daar onder gaan lijden. Als de internetredacteur zou wachten op een 
bijdrage van een collega van de krant dan zou de site daar niet beter (lees: trager) van 
worden.41 Het idee dat je als journalist voor beide media tegelijkertijd zou kunnen wer-
ken, of op een andere vruchtbare manier met elkaar zou kunnen samenwerken, werd 
daarmee losgelaten. De redacteuren en verslaggevers van de krant kunnen daarom vanaf 
het voorjaar van 2011 uitsluitend bezig zijn met de berichtgeving gericht op een tweede-
lijnsvoorziening. De redacteuren van de internetredactie verzorgen vanuit Rotterdam de 
eerstelijnsvoorziening voor het online platform. De vraag is of deze de-convergente stra-
tegie in de praktijk werkt: of de journalisten op afstand van elkaar toch gezamenlijk zorg 
kunnen dragen voor berichtgeving op twee platformen die allebei de naam van de kwali-
teitskrant dragen. 
 
De  werkwijze  van  de  online  redactie  staat  in  het  teken  van  veel  en  snel  publiceren.  ‘Snel-
heid  gaat  boven  alles’,  luidt  het  credo  van  de  internetredacteuren  van  De  Persgroep  onli-
ne.42 Het voornaamste verschil tussen de krant en online zit volgens deze journalisten dan 
ook in het tempo van het werken.43 De benodigde vaardigheden van een internetredac-
teur worden omschreven  als:  ‘vlotter  en  sneller  kunnen  werken  dan  de  krant’.44 De werk-
wijze van een internetredacteur wordt door deze journalisten vervolgens omschreven als: 
‘stukken  bij   elkaar  vegen’,   ‘nieuws  mechanisch  doorzetten’,   ‘andere  media  afstruinen’.45 
De verhalen die worden gemaakt zijn grotendeels afkomstig van andere media en pers-
bureaus, niet van eigen bronnen. 
 
Door het uit huis plaatsen van de online redactie is het verschil in kennis tussen de gene-
ralisten van vk.nl en de specialisten van de krant een stuk groter geworden. De kranten-
journalisten bewaren hun expertise en research exclusief voor de krant, de internetjour-
nalisten willen vooral zo veel en zo snel mogelijk berichten kunnen plaatsen op de websi-
te. Volgens de verslaggevers van de krant is dit in lijn met de strategie van de uitgever: 
een site die zich puur en alleen op algemeen nieuws richt en niet zozeer op de tweede-
lijnsnieuwsvoorziening met analyses en achtergronden. Daarom is de site gratis en de 
krant niet. Een verslaggever van de krant legt uit dat dit betekent dat hij ook niet langer 
de verplichting voelt om mee te werken aan de eigen website en dat de online redactie 
daar ook helemaal niet op zit te wachten: 

                                                 
41 Pleijter  &  Boon,  “Internetredacties  werden  gehinderd  door  kranten  mensen  die  het  web  niet  kennen   
 en  willen  kennen”,  De Nieuwe Reporter , 14 januari 2010.  
http://www.denieuwereporter.nl/2011/01/%E2%80%9Cinternetredacties-werden-gehinderd-door-kranten-mensen-
die-het-web-niet-kennen-en-willen-kennen%E2%80%9D/.  
42 Interview op 12-05-11. 
43 Interview op 12-09-11. 
44 Interview op 10-05-11. 
45 Interviews op 11-05-11, 12-05-11 en 10-05-11. 
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‘Voor  de  krant  maakt  de  redactie  in  Den  Haag  een  nieuwsstuk  over  een  politiek  besluit  en  dan  
schrijf ik er een stuk naast, bijvoorbeeld hoe het gaat op patrouille in Uruzgan. Dat werkt voor 
de  krant  echt  heel  perfect.  Alleen  voor  de  website  zeggen  ze:  “We  hoeven  geen  achtergrond,  
dat doen we niet. We zijn een nieuwswebsite, dus laat maar zitten al die kennis van jou over 
strategieën  of  wapensystemen.”  Dus  ik  ben  eigenlijk, de facto, geëxcuseerd voor internet.’46 

 
De online redacteuren van de Volkskrant zijn zich ervan bewust dat ze generalisten zijn 
en erkennen dat ze over sommige onderwerpen onvoldoende kennis hebben om het 
nieuws voldoende op waarde te kunnen schatten. Dat blijkt ook uit deze conversatie 
tijdens een vergadering op de redactie van De Persgroep Online in Rotterdam: 
 
 Redacteur A: Griekenland he? Moeten we dat ook niet oppikken? 
 

Redacteur B: Ik denk dat we dat echt aan de Economieredactie over moeten laten, dat is echt 
wel een ingewikkeld verhaal.47 

 
Als het overgelaten wordt aan de Economieredactie van de krant, betekent dit dat het 
verhaal niet online wordt geplaatst. De lastige en meer inhoudelijke verhalen blijven op 
die manier toebedeeld aan de krant. Doordat de redacties fysiek gescheiden zijn, is het 
leggen van contact moeilijker geworden. In de oude situatie was deze redacteur even bij 
zijn   collega’s   van  de  Economieredactie langsgelopen, en had hij in ieder geval nog een 
poging gedaan om medewerking te krijgen. Even bij elkaar langslopen is makkelijker dan 
de telefoon pakken, daarover zijn zowel de redacteuren van online, als van de krant het 
eens. De kennis van de redacteuren van krant wordt daarom bijna niet meer gedeeld met 
de internetredacteuren. 
 
De nieuw aangenomen Newsroomredacteuren, of Newsroomies zoals ze gekscherend 
worden genoemd, nemen de taak van de generalisten op zich. De oorspronkelijke inter-
netredacteuren van de Volkskrant kunnen daardoor als USP-redacteuren werken. Zij 
kunnen zich min of meer gaan  specialiseren  aan  de  hand  van  de  drie  USP’s  politiek,  cul-
tuur en opinie en vervullen de meer  ‘klassieke’  journalistieke taken: zelf verhalen garen en 
schrijven. Ze zijn daar blij mee omdat ze nu meer eigen verslaggeving kunnen gaan doen 
en ze beschouwen dit als een verdieping van hun werkzaamheden. Deze aanpak zorgt 
ervoor dat er in feite op de internetredactie alsnog een onderscheid komt tussen genera-
listen en specialisten.  
 
De Volkskrant zal aan de hand van deze werkwijze een site maken die voorziet in korte, 
snelle updates in combinatie met wat meer inhoudelijke en gespecialiseerde artikelen, 
geschreven door de USP-redacteuren. Ieder thema (USP) krijgt twee redacteuren. De 
twee redacteuren die zich met politiek bezighouden, werken twee dagen per week vanaf 
de Haagse redactie zodat ze dichter op het vuur zitten. De redacteuren van cultuur en 
opinie onderhouden meer contact met de redactie in Amsterdam, omdat de journalisten 
van het tweede katern V (waar ook de Kunst & Cultuur-redacteuren onder vallen) en de 

                                                 
46 Interview op 29-03-11. 
47 Observatie op 12-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
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opinieredactie daar zijn gevestigd. Op deze manier wordt de samenwerking niet volledig 
losgelaten.  
 
De specialistische werkzaamheden van deze USP-redacteuren blijken in de praktijk ech-
ter lastig uitvoerbaar omdat de bezetting op de online redactie krap is. De USP-
redacteuren moeten bij De Persgroep Online ook de reguliere nieuwscoördinatie op zich 
nemen.  Op  deze  manier  kunnen  ze  gemiddeld  zo’n  twee  à drie dagen besteden aan hun 
specialisatie. Bovendien wordt niet echt duidelijk wat voor soort artikelen de USP-
redacteuren gaan maken en wat de mogelijkheden zijn om ook echt op pad te gaan voor 
het maken van eigen verhalen. Volgens een interview met Hans de Ridder (managing 
editor van De Persgroep) op De Nieuwe Reporter, zou er geld worden uitgetrokken   ‘voor  
journalistieke  krachten  die  veel  de  straat  op  gaan’.48 Maar deze USP-redacteuren blijven 
in eerste instantie vooral vanachter hun bureaus werken. De hoofdredacteur van De 
Persgroep Online wil bovendien niet dat ze in het krantenritme vervallen, dus het is niet 
de bedoeling dat ze een hele dag werken aan één groot verhaal. Zij zijn gewend aan het 
tempo om meerdere stukken op een dag te maken en dat blijven de USP-redacteuren 
ook doen.  
 
Het doorplaatsen van nieuws is op de online redactie van De Persgroep in Rotterdam de 
voornaamste taak van de internetredacteuren die speciaal voor deze taak van de centrale 
redactie zijn aangenomen. Deze Newsroomredacteuren houden de hele dag de binnen-
komende verhalen van de (inter)nationale persbureaus en andere (sociale) media in de 
gaten. De nieuwsverhalen die zij selecteren en indien nodig enigszins bewerken, kunnen 
zij via het geïntegreerde redactiesysteem op alle vier de Persgroepsites van de Volks-
krant, Algemeen Dagblad, Het Parool en Trouw tegelijkertijd plaatsen. Deze werkwijze is 
gebaseerd op het zo efficiënt mogelijk kunnen plaatsen van dezelfde verhalen op ver-
schillende sites.  
 
De selectie van die nieuwsverhalen voor de site verloopt in overleg met de online 
nieuwscoördinator van de Volkskrant. Dit overleg vindt plaats in een chatprogramma 
zodat ook de rest van de redactie kan volgen welke keuzes er worden gemaakt en welke 
verhalen al zijn geselecteerd. Die coördinator neemt een beslissing op basis van beperkte 
informatie van de redacteur of een verhaal op de site komt en op welke plek, vaak alleen 
aan de hand van het genoemde onderwerp of een nieuwskop. De verhalen worden dus 
niet  allemaal  voorafgaand  aan  plaatsing  door  de  coördinator  gelezen.  Zo’n  conversatie  in  
het chatprogramma tussen Newsroomredacteur en coördinator verloopt dan bijvoor-
beeld als volgt: 
  

                                                 
48 Pleijter  &  Boon,  “Internetredacties  werden  gehinderd  door  kranten  mensen  die  het  web  niet  kennen   
 en  willen  kennen”.  http://www.denieuwereporter.nl/2011/01/%E2%80%9Cinternetredacties-werden-gehinderd-door-
kranten-mensen-die-het-web-niet-kennen-en-willen-kennen%E2%80%9D/ 
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Newsroomredacteur [14:16]: 
 Nepagenten stelen auto's in Brabant 
 
Nieuwscoördinator [14:17]: 
 hoeveel  auto’s? 
 
Newsroomredacteur [14:17]: 
 Onbekend, in Weert werd met vuurwapen gedreigd 
 
Nieuwscoördinator [14:18]: 
 Ok, op binn 2 49 
 

Het redactiesysteem werkt met verschillende posities voor de publicatie van verhalen. Zo 
betekent   ‘binn   2’   de   tweede   positie   onder   de   sectie   ‘Binnenland’.   De   titelcoördinator  
houdt zelf het binnenkomende nieuws met een half oog in de gaten en komt soms ook 
met een suggestie. Zoals hier: 
 

‘Nieuwscoördinator:  Kan  iemand  die  giebelende  nieuwslezeressen  oppikken?  Graag  op  opmer-
kelijk  1.  Komt  van  NRC.nl’  50 
 

Met   ‘oppikken’  wordt  dan  bedoeld  dat  het  verhaal  overgenomen kan worden op de site 
van de Volkskrant, weliswaar met bronvermelding. De bewerking van het verhaal is mi-
nimaal, maar er wordt standaard een eigen nieuwskop en een zelf geselecteerde foto aan 
het verhaal toegevoegd. Dat de nieuwskop wordt aangepast heeft te maken met de 
zoekfunctie van Google. Omdat andere media ook deze berichten overnemen en daarbij 
niet altijd de kop veranderen, ontstaan er meer artikelen met dezelfde kop. De kans dat 
iemand op het bericht van de Volkskrant klikt wordt daardoor kleiner. Deze vorm van 
journalistiek wordt ook wel bestempeld als passieve journalistiek, omdat het een kwestie 
is van het doorplaatsen van reeds bestaande content. Op veel online redacties wereldwijd 
is dit de norm.51 
 
De geselecteerde en eventueel marginaal geredigeerde of bewerkte verhalen worden 
verzameld in het redactiesysteem dat beschikbaar is voor alle online Persgroeptitels. 
Door  middel  van  een   ‘vinkje’   in  dit  systeem  kan  besloten  worden  op  welke  site  het  stuk  
wordt geplaatst. Een nieuwsverhaal kan tegelijkertijd op alle vier sites verschijnen als alle 
titels worden aangevinkt door de redacteur. Zo verschijnen er identieke verhalen op alle 
(Nederlandse) Persgroepsites. De online berichtgeving over het overlijden van Mladic op 
de site van de Volkskrant en op de site van het AD is daar een goed voorbeeld van. De 
verhalen zijn identiek qua inhoud, kop en fotografie. Dat ziet er als volgt uit: 
 

                                                 
49 MSN-chatsessie op 13-09-1, de Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
50 Ibidem. 
51 Paterson,  “Why  Ethnography?”,  7. 
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Omdat de sites van de Volkskrant, AD, Trouw en Parool allemaal een eigen identiteit heb-
ben die gerelateerd is aan het profiel van de papieren krant, bepaalt de coördinator of een 
stuk aansluit bij dat profiel. Niet alle geselecteerde verhalen verschijnen dus per definitie 
op alle vier de sites. De Newsroomredacteuren bieden de verhalen aan en de titelcoördi-
natoren  geven  dan  aan  of  ze  dat  stuk  voor  hun  eigen  titel  willen  hebben.  Zo’n  overweging  
gaat dan bijvoorbeeld als volgt:  
 

‘Newsroomredacteur:  ik  heb  hier  nog  een  berichtje  liggen  van  Reuters  vanochtend.   Interesse? 
About 28 million of the nearly 36 million people living with Alzheimer's and 
other dementias have not been diagnosed. 
 
Nieuwscoördinator: alzheimer is wel helemaal vk  natuurlijk.  Interessant,  zet  maar  online.’52  

 
Voor de Volkskrant worden meer verhalen geselecteerd in de categorieën wetenschap, 
onderwijs en politiek, terwijl het AD meer nieuws plaatst in de categorie showbizz en 
sport. Elke online titel heeft een eigen nieuwscoördinator die de berichten kiest die wor-
den aangeboden door de Newsroomredacteuren. Verhalen worden vervolgens door deze 
redacteur rechtstreeks online gezet, zonder daar zelf eigen informatie aan toe te voegen 
of het verhaal te herschrijven.  
 
In de praktijk stuit deze werkwijze – met name gericht op de snelheid van de berichtge-
ving – op  weerstand  bij  de  collega’s  van  de  papieren  krant.  Kies  je  voor  snelheid  of  wil  je  
verhalen pas plaatsen als er zekerheid is over de betrouwbaarheid van een bericht? Socia-
le media maken die afweging lastig: het nieuws verspreidt zich hier snel, maar je weet 
niet altijd hoe betrouwbaar een bron is en of je het nieuws moet overnemen op je eigen 
site. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2011, waarbij 
Gretta Duisenberg de twee minuten stilte zou hebben verstoord door een telefoonge-
sprek op haar mobiel. Dat was althans de lezing van iemand op Twitter. Voor de internet-
redactie van de Volkskrant is de verslaggeving van dit soort gebeurtenissen complex. 
Breng je het nieuws onder voorbehoud, met een slag om de arm door duidelijk te vermel-

                                                 
52 MSN-chatsessie 13-09-11, de Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 

Afbeelding 3 Berichtgeving op vk.nl (links) en op ad.nl (rechts) op 30 mei 2011 
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den dat het gaat om de lezing van een persoon op Twitter? Of wacht je met het brengen 
van het verhaal totdat je alle betrokkenen hebt gesproken en je zeker weet dat alle feiten 
kloppen? De internetredactie van de Volkskrant besluit in dit geval te wachten met publi-
ceren, tot er meer mensen zijn die dit bericht op sociale media bevestigen. Dan wordt het 
verhaal alsnog gebracht op vk.nl.  
 
Een dag later blijkt de berichtgeving over Gretta Duisenberg, zoals gepubliceerd op de 
site van de Volkskrant, toch niet helemaal correct. De papieren krant komt twee dagen 
later, op 6 mei, met een uitgebreide reconstructie van het verhaal waarin een juist feiten-
relaas is opgenomen. Dit stuk is tot stand gekomen door gesprekken met de hoofdrolspe-
lers zelf. Op de redactie resulteert het verschil in de berichtgeving op de site en in de 
krant  tot  discussie;  de  collega’s  van  de  krant  zijn het niet eens met de werkwijze en aan-
pak van de eigen internetredactie. Die zou te snel en daardoor onjuist hebben gehandeld.  
 
De internetredactie verweert zich in een interne mailwisseling met de argumentatie dat 
zij de taak heeft om vooral snel te zijn en dat ze daarbij bovendien erg voorzichtig heeft 
gehandeld. Op hun beurt verwijt de onlineredactie de krantenredactie dat ze geen sa-
menwerking heeft opgezocht. De correcte informatie rondom dit voorval, gecheckt door 
een verslaggever van de krant, bleef uiteindelijk bewaard tot de krant van 6 mei en werd 
niet eerder aan de internetredactie aangeboden om de online berichtgeving kloppend te 
maken. Hierdoor kon de berichtgeving op de eigen site twee dagen lang niet worden 
aangepast. In een mail aan de ombudsvrouw schrijft een van de internetredacteuren 
daarover het volgende: 

‘Blijkbaar   klopte  de   informatie  die  op  de   site   stond  niet  helemaal.  Dat  proberen  we   zo   veel  
mogelijk te voorkomen, maar met de snelheid van het medium, kan dat zo nu en dan gebeu-
ren (hoewel het bericht met opzet zeer voorzichtig was opgeschreven, en vol voorbehouden 
stond). Heel verschrikkelijk is dat niet, als het maar op tijd wordt gecorrigeerd. Ik vind het dan 
ook vreemd dat wij info die bij de krant aanwezig was niet konden gebruiken om ons stuk te 
verbeteren. Nu moesten wij verwijzen naar Nujij.nl.’  53 

De samenwerking tussen beide platformen verliep problematisch. Omdat de verslag-
gever van de papieren krant namens de Volkskrant heeft gebeld met Duisenberg zelf, 
waren de internetredacteuren van mening dat zij haar niet nog eens konden benaderen 
uit naam van diezelfde Volkskrant. De verslaggever van de krant wilde vervolgens de zelf 
vergaarde feiten bewaren voor publicatie in de krant, daarom was het voor de internetre-
dactie niet mogelijk om de berichtgeving op de site zo snel mogelijk aan te passen. Eén 
van de chefs van de krant erkent in een interne mailwisseling dat ze hier beter over na 
hadden moeten denken: 

‘Het  blijft  een  lastig  punt. [Naam verslaggever] had eigen nieuws, geen ander medium heeft 
het zo goed uitgezocht. Maar we hadden er beter bij stil moeten staan hoe we het nieuws op 

                                                 
53 Interne mailwisseling rondom Gretta Duisenberg op 06-05-11. 

http://nujij.nl/
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de site anders en zo correct mogelijk konden brengen, zonder alles weg te geven. Dat hebben 
we – onbewust – nagelaten.  Volgende  keer  beter.’54 

Uit deze opmerking blijkt dat de krant op de redactie in Amsterdam niet bewust nadenkt 
en bezig is met de berichtgeving op de site. De strategie van de-convergentie vraagt dat 
ook niet van de verslaggevers. Eigen nieuws, vergaard door de redactie in Amsterdam 
blijft voor de krant bewaard, helemaal omdat het in dit verhaal ging over feiten waar 
geen  enkel  ander  medium  beschikking  over  had.  Deze  ‘primeur’  was  dus  te  waardevol  om  
op het gratis platform vk.nl te plaatsen.  
 
De ombudsvrouw van de Volkskrant behandelt het voorval van Gretta Duisenbreg tijdens 
de dodenherdenking in haar wekelijkse rubriek in de zaterdagkrant van 21 mei 2011. De 
kop van het   verhaal   luidt   ‘Beter   wat   traag   dan   onbetrouwbaar’.55 De conclusie die zij 
trekt, zoals de titel al doet vermoeden, is dat ze de werkwijze van de internetredactie in 
dit geval niet correct vond en dat betrouwbaarheid voorrang moet krijgen boven de snel-
heid van het nieuws.  
 
Deze column is twee dagen later, op 23 mei, onderwerp van discussie in de wekelijkse 
maandagevaluatie op de krant. Omdat de evaluatie plaatsvindt op de redactie in Amster-
dam kunnen de internetredacteuren er zelf niet bij aanwezig zijn, zij werken vanuit Rot-
terdam. Krantenjournalisten constateren dat het verschil in aanpak tussen de krant en 
site, verificatie versus snelheid, wringt. Enkele journalisten uiten hun bezorgdheid over de 
constructie van een onafhankelijke internetredactie. Moeten we dit soort situaties wel 
willen? Volgens de adjunct-hoofdredacteur neemt het aantal klachten over de site toe 
sinds de internetredactie naar Rotterdam is verhuisd.  
 
Los van de discussie over de juiste journalistieke norm, wordt tijdens deze bijeenkomst 
duidelijk  dat  de  krantencollega’s,   inclusief  de  ombudsvrouw zelf, niet op de hoogte zijn 
van de werkwijze van de online redactie in Rotterdam: 
 

Journalist A: Zij moeten met zeven man de hele wereld coveren, vind je het gek dat daar dan 
wel eens wat fout gaat! 
 
Journalist B: Nee, ze zitten daar nu toch met 15 man? 
 
Journalist C (tegen ombudsvrouw): Misschien ben je met het oog op het internet wel een 
beetje te streng? 
 
Journalist A: Ik weet gewoon niet wat de lijn van de internetredactie is. En wat er op de site 
staat, is voor de lezer ook gewoon de Volkskrant. Voor hen is er geen verschil, het verschijnt 
namelijk onder het zelfde merk: de Volkskrant. Ik begreep zelf eerst ook niet waar een van de 
klachten over ging, maar toen bleek het over de website te gaan! 
 

                                                 
54 Ibidem. 
55 Margreet Vermeulen,  “Beter  wat  traag  dan  onbetrouwbaar”,  De Volkskrant, 21 mei 2011. 
http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/beter-wat-traag-dan-onbetrouwbaar~a2436025/ 
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Journalist D: We lopen nu al gewoon tegen de nadelen aan, dat zie je dus.... 
 
Journalist A: Ik ga binnenkort naar Rotterdam, dan moeten we echt gaan praten over hoe we 
dit aan gaan pakken.56 

 
De ombudsvrouw is daarna naar Rotterdam gegaan voor een bezoek aan de internetre-
dactie. Een redacteur van de internetredactie die daar bij aanwezig was, legt later aan mij 
uit dat ze deze kwestie wel hebben besproken, maar dat ze het uiteindelijk niet eens zijn 
geworden over de manier waarop de internetredactie had moeten handelen: 
 

‘[Naam  internetredacteur]  heeft dat stuk toen gemaakt. Hij heeft dat gebaseerd op drie of vier 
verschillende bronnen. Weliswaar anonieme bronnen, via Twitter, maar ook via andere kanten. 
De  Ombudsvrouw  zegt  "dat  is  niet  genoeg",  want  daar  moet  een  verslaggever  van  de  krant…  
blablabla, allemaal ouderwetse mediamethodes zeg maar. Dus daarover werden we het niet 
helemaal eens. Ze begreep het nu wel veel meer inderdaad en er zullen altijd mensen zijn die 
dat  niet  goed  kunnen  begrijpen,  die  de  kracht  van  internet  niet  goed  begrijpen.’  57 

 
Deze internetredacteur geeft aan dat de hoofdredacteur van De Persgroep Online tijdens 
het gesprek met de ombudsvrouw het voorbeeld van berichtgeving op de radio erbij 
haalde. 58 Op de radio wordt in het geval van live-verslaggeving, bijvoorbeeld tijdens de 
schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn, een aantal doden genoemd 
zonder dat duidelijk is of dat aantal klopt. Maar, dat kan vervolgens altijd nog bijgesteld 
worden. De hoofdredacteur haalt dit aan om duidelijk te maken dat online journalistiek 
gaat om verhalen in ontwikkeling en dat het medium het juist mogelijk maakt om infor-
matie zo snel mogelijk aan te passen als dat nodig blijkt. 
 
Ook niet alle krantenjournalisten zijn het eens met de conclusie van de ombudsvrouw dat 
krant en site op een zelfde manier benaderd moeten worden en dat snelheid niet mag 
domineren in de berichtgeving op de site. Een leidinggevende van de krant erkent juist 
dat er verschillende wetten gelden voor de site en de krant. Terwijl een verhaal in de krant 
van A tot Z uitgezocht moet zijn omdat het daar meer geldt voor de eeuwigheid, zo rede-
neert deze leidinggevende, werkt dat op internet anders: 
 

‘Je  zegt  in  zo'n  bericht  op  de  site:  dit  is  wat  om  12.06  uur  bekend  werd  via  die en die op Twitter 
en op Facebook. Dat zal je niet zo snel in de krant zeggen natuurlijk, want dan heb je hele dag 
om dat te doen. En vervolgens ga je dat updaten. Als je twijfelt over het waarheidsgehalte van 
het bericht, dan zou ik ook bij internet dat gewoon even niet doen. Dat is een ragfijn spelletje. 

                                                 
56 Observatie op 23-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
57 Interview op 12-09-11. 
58 In december 2011, ruim een half jaar na de start van de Persgroep Online, stapt hoofdredacteur Bart  
 Franssen op. Waar De Persgroep een intensievere samenwerking wil met de websites van haar Belgische  
 titels, vindt Franssen dat er voorlopig genoeg stappen zijn gezet binnen de Nederlandse Persgroep Online.  
 Hij ziet het niet zitten nog meer veranderingen door te voeren. Vervolgens wordt eind 2011 bekend dat de  
 internetredacties van Trouw, Het Parool en de Volkskrant teruggaan naar Amsterdam waar Laurens  
 Verhagen vanaf april 2012 wordt aangesteld als nieuwe hoofdredacteur van de online kwaliteitstitels van de  
 Persgroep. Hij krijgt dan ook de Belgische site van De Morgen onder zijn verantwoordelijkheid.  
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Maar dat er natuurlijk andere wetten gelden is evident. Want anders zou de hele internetwe-
reld  altijd  24  uur  moeten  wachten  totdat  ze  iets  kunnen  publiceren,  dat  is  natuurlijk  onzin.’  59 

 
Een lid van de hoofdredactie is ook van mening dat online journalistiek op een andere 
manier   benaderd  moet  worden   dan   in   de   krant.  Hij   spreekt   over   het   brengen   van   ‘een  
voorlopige  versie  van  de  werkelijkheid’  en  geeft  aan  dat   je  berichtgeving  met  duidelijke  
bronvermelding, naar bijvoorbeeld andere media of bronnen op Twitter, in een online 
omgeving weer aan moet kunnen passen. Vanuit die opvatting functioneert online jour-
nalistiek meer als een proces, terwijl de krant het nieuws brengt in een afgeronde vorm. 
Door het verschil in ritme, pakt de benadering en aanpak van een verhaal voor de krant 
inhoudelijk en kwalitatief anders uit dan een stuk voor de site: 
 

‘Voor  de  krant  maak  je  een  afgerond  geheel,  het  ultieme  stuk  zeg  maar.  Bij  internet  heb  je  veel  
meer het gevoel van, hoe sneller hoe beter, dus hup, ik tik het nu snel en dan kunnen we altijd 
nog  kijken  om  het  aan  te  vullen,  dat  is  een  heel  andere  manier  van  werken.’60  

 
Hierbij moet de nuance worden gemaakt, zo benadrukken ook meerdere redacteuren, 
dat het maken van het ‘ultieme  stuk’  niet  van  toepassing  is  op  alle  verhalen  die  in  de  krant  
verschijnen. Sommige verhalen in de krant worden net zo goed gemaakt op basis van 
persbureauverhalen en andere media, lang niet elk verhaal in de papieren krant komt tot 
stand op basis van eigen nieuwsgaring. De buitenlandredactie is bijvoorbeeld voor een 
groot aantal plekken op de wereld afhankelijk van de berichtgeving die van persbureaus 
afkomstig  is,  omdat  daar  geen  eigen  correspondent  zit.  Ook  de  zogenaamde  ‘kortjes’,  de  
kleine berichtjes die in een column aan de zijkant of onderkant worden geplaatst, zijn 
vaak overgenomen berichten van bijvoorbeeld het ANP. De krant is in zijn totaliteit een 
mix van eigen garing en overgenomen berichten, terwijl de meerderheid van de berichten 
op de site zonder bewerking of eigen garing wordt doorgeplaatst. Een  ‘ultiem’  verhaal  in  
de krant kan ook worden beschouwd als een tijdelijke versie van de werkelijkheid, alleen 
dan op een vast, terugkerend moment. 
 
5.3 Nieuwe crossmediale coördinatoren, oude gewoontes 
 
Naast de fysieke integratie, een geïntegreerd redactiesysteem en al dan niet duidelijke 
taakverdelingen, is er een belangrijke rol weggelegd voor de crossmediale coördinator: 
deze  wordt  aangesteld  om  het  nieuws  op  alle  platformen  te   ‘regisseren’, idealiter vanaf 
een centrale nieuwsdesk.61 De betrokkenheid en motivatie van deze coördinatoren zijn 
van belang om onderlinge samenwerking te bevorderen en de crossmediale werkwijze te 
doen slagen.62 Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de journalisten moeite hebben om 
                                                 
59 Interview op 22-05-11. 
60 Interview op 28-03-11. 
61 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 45; Tamara  Witschge,  “Transforming Journalistic  
 Practice”,  in  Rethinking  Journalism,  red.  Peters  &  Broersma  (New York: Routledge, 2013): 163. 
62 Andersson  &  Wiik,  “New  Demands  on  Editorial  Leadership: Perceived Changes in Swedish Newspaper  
 Management”,  11-12;  Andersson  &  Wiik,  “Journalism  Meets  Management”,  706; Diehl e.a.,“New   
 Competencies for the Future: How Changes and Trends In Media Convergence Demand New Skills from  
 the  Workforce”,  358-360; Küng, The Strategic Management in the Media, 211-212; Quinn, Knowledge  
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meerdere taken te verenigen, dat taakverdelingen niet altijd helder zijn en dat verschil-
lende redacties niet altijd op één lijn zitten. Het roept de vraag op wat op deze redacties 
de rol is van de crossmediale coördinatoren: hoe zorgen zij voor onderlinge samenwer-
king?  
 
5.3.1 De traditionele vergadercyclus 
Op de redacties van NOS Nieuws en Het FD zijn er met de komst van een convergente 
redactie nieuwe, coördinerende functies in het leven geroepen. De grootste verandering 
is dat coördinatie niet langer per medium is georganiseerd, maar crossmediaal. Terwijl de 
coördinatoren hiervoor leiding gaven aan de krantenredactie of aan de televisieredactie, 
krijgen ze nu de taak om het nieuwsproces voor alle redacties (platformafhankelijk) aan 
te sturen en journalisten met elkaar te laten samenwerken.  
 
De crossmediale coördinatoren die worden aangesteld, voelen zich in de praktijk echter 
nauwelijks verantwoordelijk voor alle platformen. Met name het online platform krijgt 
minimale aandacht van de leidinggevenden. In alle vergaderingen blijft de aandacht 
voornamelijk uitgaan naar de traditionele en meest dominante media: de krant, de radio-
uitzending en het journaal. Hoofdredacties zijn hier wel van op de hoogte, of ze zijn als 
crossmediale coördinator zelf verantwoordelijk voor de beperkte aandacht voor online. 
Dit gebeurt ondanks het beleid van het hoofdredactioneel management (zelf) om online 
een centrale rol te laten spelen in het nieuwsproces.  
 
Bij Het Financieele Dagblad is de coördinerende taak in handen van de multimediale 
coördinator, kortweg MC. Deze functie is de opvolger van de krantencoördinator (KC). De 
functieaanduiding is dus aangepast aan een nieuwe geïntegreerde redactie die zowel de 
krant als de site voorziet van nieuwsverhalen. De taak van de MC is opgedeeld in een 
ochtend- en een avonddienst zodat er de hele dag sprake is van coördinatie voor beide 
media. De MC houdt overzicht op de actuele nieuwsontwikkelingen die voor Het FD van 
belang zijn. De journalisten die de functie van MC bekleden zijn adjunct-
hoofdredacteuren, aangevuld met enkele (daarvoor geschikt geachte, veelal senior) jour-
nalisten van verschillende deelredacties.  
 
De crossmediale coördinatie bij Het FD volgt ondanks het instellen van een MC vooral het 
ritme van de krant: aan het einde van de ochtend wordt er vergaderd (10.30 uur) en aan 
het einde van de middag (16.00 uur) vindt er een voorpaginaoverleg plaats dat, zoals de 
naam al doet vermoeden, in het bijzonder gaat over nieuwsselectie van het voorpagina-
verhaal (of -verhalen). De tijdstippen van de vergaderingen zijn onveranderd gebleven en 
het overleg gaat nog hoofdzakelijk over de verhalen die voor de krant worden gemaakt. 
Het nieuwsproces is daarmee nog steeds ingesteld op het zakken van de krant in de 
avond.  
 

                                                                                                                            
 Management in the Digital Newsroom, 32.  
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De belangrijkste taak die de MC platformonafhankelijk vervult is een nieuwsplanning 
maken voor zowel de krant als de site in de ochtend, deze wordt vervolgens naar de hele 
redactie gemaild. Dit lijstje bevat de belangrijke verhalen van andere media en de verha-
len  waar  Het  FD  zelf  op  in  gaat  zetten.  De  MC  is  ’s  morgens  samen  met  de  internetredac-
teur de eerste die de redactie betreedt en dan vindt er even kort overleg plaats over de 
vraag welke verhalen online moeten komen. Een deel van die verhalen komt uit de krant 
van die ochtend en een deel betreft actueel nieuws van andere media of persbureaus. De 
coördinator schrijft als er veel nieuws is, zelf ook wel eens een verhaal voor de site in de 
ochtend. Gedurende de dag heeft de MC verder weinig aandacht voor online. De nieuws-
planning die in de ochtend wordt verstuurd heeft de rest van de dag vooral betrekking op 
de krant, de online coördinator – die meestal rond 09.00 uur begint – houdt daarom ook 
zelf nog een planning bij.  
 
Naast de MC zijn er coördinatoren van de thematische deelredacties. Ook van hen wordt 
verwacht dat hun redacties verhalen maken voor krant én site. Alle leidinggevenden van 
Het FD geven in de interviews aan dat ze het belang inzien van een goede en snelle site. 
Ze vinden het noodzakelijk dat redacteuren daar tijd en moeite in investeren. Ze zijn 
echter lang niet allemaal op de hoogte van de taken en de werkwijze van de internetre-
dactie. Bovendien staan ze in hun eigen vergaderingen nauwelijks stil bij berichtgeving 
voor online. De coördinatoren hebben moeite om los te komen van de ingesleten ge-
woonte  om  alleen  te  denken  in  krantenverhalen  en  pagina’s. 
  
De eerste vergadering bij Het FD, waarbij alle journalisten geacht worden aanwezig te 
zijn, is om 10.00 uur. Op dat moment komen de deelredacties met hun eigen coördinator 
bijeen om het nieuws van de dag door te nemen en te beslissen welke verhalen gemaakt 
gaan worden. Om de beurt neemt een redacteur het woord en vertelt welke verhalen 
momenteel spelen binnen zijn of haar portefeuille. Een enkele keer geeft een redacteur 
aan al een kort nieuwsbericht te hebben geschreven voor de site, maar de inhoudelijke 
discussies hebben vooral betrekking op de verhalen voor papier.  
 
Al tijdens deze eerste vergadering in de ochtend spreken de journalisten en coördinato-
ren over mogelijke stukken voor de voorpagina of over onderwerpen voor bepaalde kran-
tenrubrieken. Er is dus geen sprake van een mediumonafhankelijke benadering. Het ver-
haal staat niet centraal, maar nog steeds het platform, in dit geval de krant. Een FD-
redacteur van een van de deelredacties legt uit hoe hij deze vergadering beleeft: 
 

‘Ik  kom  hier  rond  10.00  uur.  Natuurlijk  een  uitermate  schappelijke  tijd.  Dan  is  half  Nederland  al  
twee keer wakker geworden. En dan vraagt de coördinator: wat ga je doen? Ja, ik ga voor mor-
gen  dit  doen.  Ok.  Wat  ga  jij  doen?  Er  wordt  niet  gezegd:  wat  ga  je  doen  voor  de  site?’  63 

 
Het staat journalisten vrij om de hele dag alleen met de krant bezig te zijn. Zij worden 
door hun coördinator niet gemotiveerd of aangesproken om meer bezig te zijn met onli-
ne journalistiek.  

                                                 
63 Interview op 31-10-11. 
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Rond de klok van half 11 wordt er door de MC op een gong geslagen, wat voor de coördi-
natoren van de (thematische) deelredacties het teken is om zich te spoeden naar de ver-
gaderzaal midden op de redactie. Deze vergadering wordt geleid door de MC, die de 
coördinatoren om de beurt laat vertellen welke verhalen door hun redacteuren worden 
gemaakt en welke nieuwsonderwerpen actueel zijn. Op dit moment worden suggesties 
gedaan voor voorpaginaverhalen. Deze vergadering moet in theorie ook crossmediaal 
worden ingestoken, maar de realiteit is ook tijdens dit overleg anders: er wordt amper 
over online gesproken en iedereen spreekt over verhalen voor de krant. Er is één coördi-
nator   die   standaard  meer   oog   heeft   voor   online   verhalen   dan   de   andere  MC’s   en   daar  
continu aandacht voor probeert te genereren. Op de dagen dat deze MC er niet is, blijft 
de aandacht voor het web in deze algemene vergaderingen minimaal.  
 
De coördinator van de internetredactie, die voor verhalen voor de site afhankelijk is van 
deze deelredacties, erkent dat de leidinggevenden van de deelredacties grotendeels 
bezig zijn met het vullen van de krant. Ze zouden het web wel ergens in hun achterhoofd 
hebben, maar het is geen automatisme. Desondanks vindt deze online coördinator het 
niet noodzakelijk om bij de 10.30 uur-vergadering aanwezig te zijn omdat de chefs en MC 
zelf aan online zouden moeten denken. Door iedere ochtend voorafgaand aan deze ver-
gadering bij de andere coördinatoren aan het bureau te staan om bilateraal te overleggen 
over online verhalen, probeert de coördinator die crossmediale werkwijze alsnog bij hen 
af te dwingen.64  
 
Toch besluit de coördinator van de site in het najaar van 2011 – tijdens mijn onderzoeks-
periode – om ‘als  een  soort  van  drukmiddel’  de  eerste  vijf  minuten  bij  de  vergadering van 
10.30 uur aan te schuiven. In die vijf minuten wil de online coördinator horen welke verha-
len er vanuit de deelredacties voor de site worden gemaakt. De rest van de vergadering 
laat deze coördinator aan zich voorbij gaan om zich weer te kunnen buigen over de eigen 
werkzaamheden voor het web. Wanneer de online coördinator aanschuift bij de algeme-
ne nieuwsvergadering, is er nog steeds geen sprake van platformonafhankelijk overleg. 
De insteek van de online coördinator is uitsluitend vragend én kwantitatief van aard: heb 
je iets voor het web en hoeveel verhalen kunnen we verwachten? Die aanpak wijkt af van 
de benadering van de krant waar verhalen op een kwalitatieve en inhoudelijke manier 
worden besproken: wat is precies het nieuws, waarom is het relevant en hoe gaan we de 
verhalen insteken, benaderen en presenteren in de krant? De online verhalen worden 
lang niet zo uitvoerig besproken. Het is voor het web alleen van belang dat er een bericht 
komt, maar het lijkt niet uit te maken welke invalshoek of aanpak gekozen wordt.  
 
Het besluit van de online coördinator van Het FD om toch tijdens de 10.30 uur-
vergadering aanwezig te zijn, om zo meer aandacht voor de site te genereren, valt of 
staat met zijn eigen aanwezigheid op de redactie. Wanneer deze coördinator vier weken 
op vakantie is, wordt zijn plek in deze vergadering bijvoorbeeld niet overgenomen door 

                                                 
64 Interview op 23-12-11. 
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een andere afgevaardigde van de internetredactie. Er is vervolgens ook niemand die zich 
afvraagt waar deze coördinator is en of hij door iemand wordt vervangen. 
 
Alle journalisten en leidinggevenden zijn het erover eens dat de MC in het nieuwsproces 
niet optimaal functioneert als crossmediale coördinator. Dit komt omdat deze functie 
grotendeels wordt bekleed door mensen die ook in de hoofdredactie zitten en daardoor 
belast zijn met andere afspraken en verplichtingen. Hierdoor zijn ze lang niet altijd aan-
wezig aan de centrale middentafel.65 Een van leidinggevenden geeft aan dat de taak van 
de MC vooral wordt uitbesteed aan de coördinatoren van de deelredacties, die op hun 
beurt ook vooral bezig zijn met overleg en input leveren aan de krant.66 Een FD-redacteur 
noemt  de  MC  en  de  middentafel  daarom  ‘los  zand’  en  deze  zou  niet  functioneren  als  ‘ze-
nuwcentrum’   van   de   redactie.67 De multimediale ambities worden ook naar de mening 
van andere redacteuren in de praktijk niet naar behoren uitgevoerd: 
 

‘Die  middentafel  is  bedoeld  om  dingen  samen  te  laten  komen.  Maar  als  de MC die het geheel 
moet overzien de hele dag aan het vergaderen is omdat er een heleboel andere dingen belang-
rijk zijn, en de coördinator van Beleggen een lunch heeft omdat hij zijn contacten wat op orde 
wil houden, dan zit er dus gewoon niemand aan het blok. En dan kun je wel zeggen dat je super 
multimediaal bezig bent, maar dan is dat eigenlijk alleen maar op de momenten dat je om tien 
uur die vergadering hebt en om half vier of vier uur weer. Dus dan maak je dat gewoon niet 
waar, vind ik. En dat gebeurt te  vaak.’68  

 
Ondanks het feit dat iedereen het erover eens lijkt te zijn dat de crossmediale coördinatie 
en aanpak niet naar behoren wordt uitgevoerd, voelt ook niemand de verantwoordelijk-
heid om die taak op zich te nemen of om ervoor te zorgen dat dit verandert. Ook de 
hoofdredactie – die in de beleidsplannen continu hamert op een crossmediale werkwijze 
– heeft  in  de  praktijk  ook  vooral  oog  voor  de  krant  en  geeft  daarmee  niet  het  ‘juiste’  voor-
beeld.  
 
Op de redactie van NOS Nieuws speelt dezelfde problematiek wat betreft de coördine-
rende functies. De adjunct-hoofdredacteuren van NOS Nieuws vervullen tot eind 2011 
afwisselend de coördinerende crossmediale rol als HRV: hoofdredacteur-op-de-vloer. De 
HRV functioneert als centrale coördinator voor het nieuws op radio, televisie en online. 
Net als bij Het FD zijn deze adjuncten in de praktijk te veel belast met afspraken die niet 
gerelateerd zijn aan het dagelijkse nieuwsproces, waardoor ze gedurende de dag lang 
niet altijd het overzicht houden op alle platformen en met regelmaat afwezig zijn.  
 

                                                 
65 De hoofdredactie van Het FD stelt onder leiding van een nieuwe hoofdredacteur in 2012 vast dat de  
 multimediale coördinatie inderdaad te wensen overlaat en komt in juni 2012 met een plan (FD 3.0) om die  
 positie te verstevigen door twee coördinatoren aan te stellen die los staan van de hoofdredactie. Een van  
 deze coördinatoren houdt zich vooral bezig met de korte termijn (fd.nl en de krant voor morgen) en de  
 andere coördinator richt zich op de lange termijn. In datzelfde plan wordt ook aangegeven dat de focus op  
 de krant minder moet worden en dat de multimediale benadering beter kan.  
66 Interview op 08-01-12. 
67 Interview op 11-11-11. 
68 Interview op 08-11-11. 
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Bij het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur Marcel Gelauff, worden er daarom twee 
adjunct-hoofdredacteuren specifiek aangenomen om de HRV-positie – week op, week af 
– in te vullen. Op deze manier is een HRV een volle week verantwoordelijk als crossmedi-
aal coördinator waardoor de continuïteit van het nieuwsproces gewaarborgd moet blij-
ven. In de praktijk blijkt deze verandering een succes, de continuïteit van de nieuwsplan-
ning en -bewaking wordt hierdoor inderdaad beter gewaarborgd.  De  HRV’s  zijn  vanaf  dat  
moment   alleen  maar   bezig  met   het   lopende   nieuws   van   ’s   ochtends   vroeg   tot   aan   het  
begin van de avond. Ze wonen alle vergaderingen bij en zitten de hele dag op hun vaste 
plek aan de nieuwsdesk waar ze al het lopende nieuws voorbij zien en horen komen. Af-
spraken  rondom  speciale  projecten  of  met  externen  plannen  zij  in  de  week  dat  ze  HRV  ‘af’  
zijn. 
 
Ondanks de verbeterde continuïteit van het nieuwsproces in het algemeen, houden zij 
zich vooral bezig met het nieuws en de verhalen die gemaakt worden voor televisie en 
zijdelings  met   de   radio.   Het   overleg   tussen   alle   platformen   en   redacties   begint   ’s   och-
tends om 09.10 uur met een gemeenschappelijke vergadering. Dit is een telefonische 
vergadering met alle nieuwschefs en coördinatoren omdat niet iedereen (al) op redactie 
in Hilversum aanwezig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de coördinatoren van de politieke 
redactie in Den Haag. Of voor de eindredacteur van het achtuurjournaal die op dat mo-
ment nog thuis zit omdat zijn werkdag pas twaalf uur later zal eindigen, en hij dus pas 
tegen 11.00 uur in Hilversum zal arriveren. De HRV opent de vergadering steevast met de 
vraag aan de eindredacteur van de Nieuwsdesk wat het nieuwsbeeld van die dag is. Deze 
eindredacteur is dan al een paar uur aan het werk en heeft ervoor gezorgd dat het nieuws 
op de site, in radiobulletins en op Teletekst actueel is. Daarvoor krijgt hij hulp van de 
nieuwsdeskredacteuren die het nieuws checken en verwerken tot nieuwsberichten voor 
de diverse platformen.  
 
Zo opent de HRV op woensdagochtend 30 mei 2012 om 09.10 uur zoals gebruikelijk de 
nieuwsvergadering. 69 De eindredacteur van de Nieuwsdesk geeft aan dat het een rustige 
dag is.   ‘Het  belangrijkste  nieuws  is  het  vervolgonderzoek   in  de  zaak  van  pedofiel  Robert  
M, in Italië is door eerdere aardbevingen naast de Parmezaanse kaas, nu ook de balsami-
coazijn schaars geworden en om 11.00 uur volgt de uitspraak in de zaak van Charles Tay-
lor’,  zo  somt  de  eindredacteur  op.  De  HRV  vervolgt  de  vergadering  door  alle  coördinato-
ren van Binnenland, Buitenland, Economie, Den Haag, Nieuwsuur, NOS op 3, Digidesk en 
Met het Oog op Morgen aan het woord te laten over de nieuwsverhalen die spelen op hun 
eigen redacties. Nog meer nieuwsverhalen passeren de revue. Op deze woensdag zijn dat 
onder andere een onderzoek naar het rookverbod, ontwikkelingen in Syrië en rapportcij-
fers van de Europese Commissie. Ondertussen laten de eindredacteuren van de televisie-
journaals van 18.00 en 20.00 uur weten in welke verhalen ze interesse hebben voor hun 
uitzendingen en geven ze commentaar op de insteek of aanpak van verhalen. Alle 
nieuwsontwikkelingen die worden genoemd zijn allemaal terug te vinden in het redactie-

                                                 
69 Observatie op 30-05-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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systeem. Daar houden de coördinatoren alle lopende en geplande verhalen in bij, inclu-
sief gemaakte afspraken en betrokken redacteuren.  
 
De samensteller van de Digidesk krijgt in deze eerste ochtendvergadering standaard als 
laatste  het  woord.   ‘Digi,  hebben  jullie  nog  wat?’.  Het  antwoord  dat  vandaag  volgt,   ‘Nee,  
verder  niks’, is illustratief voor het antwoord dat bijna dagelijks door de samensteller van 
de online redactie wordt gegeven. Deze redactie verwerkt vooral het nieuws dat door de 
redacteuren en verslaggevers van de inhoudelijke deelredacties wordt gemaakt, zelf 
dragen ze weinig verhalen of ideeën aan. Ze reageren af en toe op de verhalen die wor-
den genoemd door de andere chefs, door bijvoorbeeld aan te geven dat ze dat ook op de 
site willen plaatsen of ze vragen wie het verhaal maakt en wanneer het klaar is. Over het 
algemeen is de (inhoudelijke) bijdrage van de Digidesk aan deze vergaderingen echter 
zeer beperkt. Deze vergadering wordt door alle betrokkenen vooral gezien als een televi-
sievergadering, ter voorbereiding op het achtuurjournaal. De coördinatoren en leidingge-
venden zijn zich ervan bewust dat dit wringt met de internet first-gedachte waardoor het 
online platform in de organisatie een prominentere rol zou moeten hebben.  
 
Tijdens  mijn  onderzoeksperiode  laten  de  HRV’s  aan  de  chef  van  de  Digidesk  weten  dat  ze  
van mening zijn dat de Digidesk-samenstellers actiever moeten deelnemen aan deze 
telefonische   ochtendvergadering.   De   HRV’s   vinden   dat   deze   samenstellers   de   verant-
woordelijkheid hebben om online beter te agenderen tijdens het ochtendoverleg. De 
HRV’s  vragen  zich  niet  af  waarom  de online samenstellers niet actief deelnemen. Zij heb-
ben eigenlijk geen zicht op de taken en de werkdruk van de Digidesk, net als de andere 
coördinatoren van de deelredacties dat niet hebben, waardoor zij niet begrijpen waarom 
de internetredactie zelf weinig initiatief neemt. De samenstellers van de Digidesk hebben 
zelf namelijk niet het gevoel dat ze daadwerkelijk een actieve bijdrage kunnen leveren en 
bovendien denken ze dat dit niet op prijs wordt gesteld door de eindredacteuren van de 
televisiejournaals. Zij ervaren dat deze vergadering vooral bedoeld is voor tv. Dat dit 
gevoel terecht is, blijkt uit een opmerking van een van de eindredacteuren van televisie: 
 

‘Het  is  ook  een vergadering die gaat over het zes- en achtuurjournaal. Want anders blijf je aan 
de  gang  in  zo’n  vergadering  als  ook  nog  alle  radio-onderwerpen worden genoemd, en alle in-
ternetdingetjes.  Dan  wordt  het  ook  wel  veel  hoor,  het  is  al  zo’n  enorme  vergadering.’70 

 
Voor de Digidesksamenstellers die aan deze vergadering deelnemen, is het bovendien 
lastig om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren omdat hun werkzaamheden be-
perkt zijn tot de verwerking van de verhalen en niet gericht zijn op het creëren van 
nieuws. De samensteller is vooral bezig met al het binnenkomende nieuws dat verrijkt 
moet worden door zijn redactie. Wil hij dat in goede banen leiden, dan blijft er weinig tijd 
over om eigen producties te bedenken, laat staan te maken:  
 

‘Ik  merk  bij  mezelf  dat  ik  het  moeilijk  vind,  omdat  wij  zo  in  het  lopende  nieuws  zitten  en  het  al  
genoeg vermogen vraagt om alles bij te houden en te zorgen dat alles klopt en de juiste lijnen 

                                                 
70 Interview op 09-07-12. 
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uit te zetten. Om dan ook nog aan een soort tweede laag te denken, context en verdieping. Ja, 
dan moet je eigenlijk iemand hebben die dus niet in die nieuwsstroom zit maar gewoon een 
beetje  kan  beschouwen  en  dan  kan  zeggen  van  “Oh,  nou  met  dat  verhaal,  zouden  we  daar  niet  
dit  of  dat  mee  kunnen  doen?”  Ik  heb  gewoon  geen  tijd  om  ook  nog  mooie  internetproducties  te  
verzinnen.’  71 

 
De  vraag  van  de  HRV’s  om  actiever  deel te nemen aan de 09.10 uur-vergadering zorgt er 
niet voor dat de Digidesk-samenstellers dit moment aangrijpen om aandacht te vragen 
voor hun takenpakket en begrip voor de verwerkende positie van de online redactie. De 
redacteuren van de internetredactie zijn weinig assertief en geven niet aan dat er in hun 
ogen onrealistische verwachtingen worden geschapen waardoor een actievere bijdrage in 
de ochtendvergadering geen onwil is, maar simpelweg niet haalbaar gezien hun andere 
drukke werkzaamheden. 
 
De rest van de dag zijn er geen andere (gezamenlijke) vergaderingen waar de Digidesk bij 
betrokken is. Na de telefonische vergadering van 09.10 uur volgt er nog een zelfde soort 
overleg om 11.00 uur op de redactie. Dit vindt plaats met hetzelfde gezelschap als de 
09.10 uur-vergadering, maar dan zonder de coördinatoren van de Digidesk, Den Haag en 
Nieuwsuur. Deze vergadering van 11.00 uur draait bij uitstek om het maken van een eer-
ste versie van het draaiboek voor het achtuurjournaal. De Digidesk ziet daarom niet in 
wat ze aan deze vergadering bij kan dragen, het is in haar ogen te veel een herhaling van 
het overleg om 09.10 uur en wederom gericht op televisie.  
 
De coördinatoren en chefs die wel meedoen, melden zich om 11.00 uur aan het bureau 
van de eindredacteur van het achtuurjournaal die deze vergadering leidt. Zij laten vervol-
gens weten hoe het staat met de verhalen die zij eerder op de ochtend hebben bespro-
ken. Af en toe schuift er een redacteur bij dit overleg aan van de NOS Net-redactie die 
aangeeft over welke onderwerpen er gesproken wordt op sociale media of als het rele-
vant is om voor een onderwerp bronnen te benaderen uit het bestand van de NOS Net-
redactie.  Collega’s  van  de  radio  (Radio 1 Journaal en Met het Oog op Morgen) geven tijdens 
deze vergadering de onderwerpen door die voor hun uitzendingen op de agenda staan of 
ze lichten een verhaal toe uit de uitzending van die ochtend. De onderwerpen die de re-
vue passeren zijn in feite al toebedeeld aan een specifiek medium. De chefs hebben al op 
een eerder moment met de redacteuren en verslaggevers afgesproken voor welk plat-
form een verhaal gemaakt wordt. In dit overleg worden die besluiten vooral met elkaar 
gedeeld, waardoor de chefs van de verschillende platformen op de hoogte worden ge-
bracht van de onderwerpen die spelen en aan bod komen. De HRV is prominent bij deze 
vergadering aanwezig en denkt vooral mee met de eindredacteur van het achtuurjournaal 
wat betreft de insteek en aanpak van verhalen voor het televisiejournaal. 
 
Tijdens de planningsvergaderingen die op maandag- en donderdagmiddag plaatsvinden 
worden verhalen aan de hand van een planningsagenda voorbereid en voorgeprodu-
ceerd, zodat eindredacteuren van radio en televisie niet elke dag met een leeg draaiboek 

                                                 
71 Interview op 10-07-12. 
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beginnen. Tijdens dit overleg is er wat meer tijd om verhalen inhoudelijk te bespreken en 
voor te bereiden. De coördinator van de Digidesk is met de komst van de internet first-
strategie voor dit overleg wegbezuinigd met het idee dat alle redacteuren ook uit zichzelf 
aan de berichtgeving voor online zouden denken. De eindredacteuren van radio en televi-
sie die deze vergaderingen leiden, stellen echter wederom vooral hun eigen platformen 
centraal, voor online is nauwelijks aandacht. De HRV probeert bij deze vergadering aan te 
schuiven, maar dat lukt niet altijd. Als de HRV er wel bij aanwezig is, dan is de rol voor 
online net zo beperkt.  
 
Op een van de dagen dat ik aanwezig ben bij deze planningvergadering, heb ik net daar-
voor met de eindredacteur van televisie die deze vergadering leidt een interview afgeno-
men voor dit onderzoek. Aan het einde van deze vergadering kijkt hij naar mij en zegt dan 
(serieus):  ‘Oh  ja,  crossmedia.  Ik  moet  natuurlijk  ook  nog  even  stilstaan  bij  online!’  Vervol-
gens reageert een van de redacteuren daarop met de suggestie om bij het onderwerp 
over de Maasvlakte nog iets te doen met historische kaarten voor de site.72 Terwijl een 
half uur daarvoor uitvoerig is stilgestaan bij verhalen voor radio en tv, moet mijn aanwe-
zigheid de redacteuren en de eindredacteur   erop   attenderen   ook   ‘iets’   met   online   te  
doen. Zoals een redacteur van de buitenlandredactie eerder al eens treffend tegen mij na 
afloop  zei:  ‘Je  hebt  zeker  al  genoteerd  dat  het  hier  niet  over  internet  gaat,  hè?’ 
 
Bij de Volkskrant zijn de online- en de krantenredacties niet langer ondergebracht op één 
nieuwsvloer en van crossmediale coördinatie is dan ook geen sprake. De dagelijkse gang 
van zaken is in Rotterdam in handen van de hoofdredacteur online en de chef van de 
Newsroomredactie. De hoofdredacteur van de krant, Philippe Remarque, heeft nog wel 
het vetorecht over de berichtgeving op de site en is officieel merkbewaker en eindver-
antwoordelijk voor de ontwikkeling van de site.73 Voordat de internetredactie naar Rot-
terdam verhuisde, was er van echte structurele crossmediale samenwerking tussen beide 
platformen al geen sprake meer. Beide mediaplatformen functioneerden op dezelfde 
redactie onafhankelijk van elkaar, er was geen coördinator die als taak had om beide 
redacties aan te sturen.  
 
In de dagelijkse centrale nieuwsvergaderingen op de Volkskrantredactie in Amsterdam 
wordt zowel voor als na de verhuizing van de internetredactie uitsluitend gesproken over 
de productie voor de papieren krant. Bij de Volkskrant klinkt er om half elf een bel die 
wordt geluid door de hoofdredacteur. Voor de chefs is dat het teken dat ze zich moeten 
verzamelen  in  het  kantoor  van  de  hoofdredacteur  om  de  belangrijkste  nieuwsthema’s  van  
die dag te bepalen. Deze vergadering wordt geleid door de hoofdredacteur zelf. Het is 
een zelfde soort nieuwsvergadering  als   ’s  ochtends  om  09.10  uur  bij  NOS  Nieuws  en  om  
10.30 uur bij Het FD. De coördinatoren laten om de beurt weten met welke verhalen hun 
redactie bezig is en actuele nieuwsgebeurtenissen worden besproken: moeten we er iets 
mee doen, en zo ja, wat? Welke invalshoek kiezen we? Welke bronnen moeten we bena-

                                                 
72 Observatie op 09-07-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
73 De  Persgroep,  “Beginselverklaring  van  de  Persgroep  Online”,  3-4. 
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deren? Zijn er nog verhalen van gisteren die een follow-up verdienen? De website is tij-
dens dit overleg nooit het onderwerp van gesprek, de aanwezigen bespreken alleen de 
belangrijkste verhalen voor de krant. 
 
Op de online redactie in Rotterdam hebben ze omgekeerd wel wat meer aandacht voor 
de krant. Redacteuren houden in de gaten welke verhalen door welke verslaggevers wor-
den gemaakt. De internetredacteuren werken in een ander redactiesysteem, maar ze 
hebben wel toegang tot het systeem waar de krant in wordt gemaakt. In de praktijk 
wordt daar weinig in gekeken en de aandacht voor de krant is dan ook beperkt. De werk-
wijze van de online journalisten is veel meer gericht op het lopende nieuws en ze zijn 
daarom veel minder bezig met het nieuws van gisteren of van morgen. Ze moeten direct 
kunnen reageren op nieuwsontwikkelingen en daarom kunnen ze ook niet voortdurend 
bezig  zijn  met  de  verhalen  die  worden  gemaakt  en  gepland  door  de  collega’s  in  Amster-
dam.  
 
Bij Het FD en NOS Nieuws volgt het ritme van de belangrijkste overlegmomenten nog 
het dominante ritme van de krant en het journaal. In de ochtend wordt er toegewerkt 
naar een deadline in de avond, net zoals dit ook bij de Volkskrant het geval is. Bij NOS 
Nieuws worden ook continu dagjournaals uitgezonden, maar deze (eind)redacteuren 
hebben geen tijd om gedurende de dag veel te overleggen, zij moeten elk uur een nieuwe 
uitzending maken. Daarom overleggen deze eindredacteuren vooral bilateraal met de 
HRV. De vergaderingen die plaatsvinden gaan daarom vooral over het Achtuurjournaal. 
Voor dit journaal is voldoende tijd om inhoudelijk te overleggen en gezien het grote aan-
tal kijkers wordt dit ook van belang geacht.  
 
Met alleen het veranderen van functienamen bij Het FD (van krantencoördinator naar 
multimediacoördinator) of het anders invullen van de HRV-diensten bij NOS Nieuws ver-
andert nog niet automatisch de inhoudelijke aandacht voor online. Het zijn nog dezelfde 
journalisten die deze functies bekleden en zij denken niet vanzelfsprekend aan online 
berichtgeving  of  ze  vinden  dat  hun  (online)  collega’s  daar  zelf  voor  verantwoordelijk  zijn.  
De vertegenwoordiging van de online redacties ontbreekt tijdens de algemene vergade-
ringen of komt onvoldoende uit de verf om tot een daadwerkelijke crossmediale aanpak 
te komen.  
 
5.3.2 Het overleg van de online redactie: wie tikt wat? 
Voor de redacties betekent een crossmediale werkwijze dat ze het ritme van massamedia 
en online media organisatorisch samen moeten zien te brengen. In de vorige paragraaf 
hebben we gezien dat de redacties moeite hebben om de rol van de online redactie tij-
dens traditionele overlegmomenten te operationaliseren, de online redacteuren stellen 
zich zelf ook bescheiden op en vragen zelf weinig aandacht voor online berichtgeving. De 
online nieuwskeuzes lijken minder relevant dan de selectie voor de krant, televisie of 
radio, waar hele vergaderingen voor worden belegd.  
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De online redacteuren overleggen zelf nauwelijks over de verhalen die ze maken, selecte-
ren of plaatsen. Ze vergaderen bijna nooit of heel kort, ze hebben in ieder geval geen 
vaste vergaderroutine. Online journalisten vinden over het algemeen dat ze niet lang 
achter hun computer vandaan kunnen komen, omdat de site anders niet actueel genoeg 
is. Want wanneer en hoeveel tijd kan je uittrekken voor inhoudelijk overleg als je een 
website 24/7 actueel wilt houden? De websites van de Volkskrant, NOS Nieuws, Het FD 
en ook die van BNR gaan vooral over het hier en nu, en zijn minder bezig met de agenda 
voor straks, morgen of overmorgen.  
 
De centrale ochtendvergaderingen bij de krant, en van radio en televisie duren vaak mi-
nimaal een half uur, maar in tijden van veel en groot nieuws kan dat oplopen tot drie-
kwartier tot een uur. Voor online redacties is dat geen optie: zij verwerken vooral alle 
lopende berichten die door andere redacties (of media) worden aangeleverd. Een online 
omgeving heeft geen, maar daardoor in feite continu, deadlines. Een creatieve of verdie-
pende insteek is bij online berichtgeving in zeer beperkte mate aan de orde. Het online 
platform zorgt er vooral voor dat het volume van het nieuws – en dus het aantal gepubli-
ceerde verhalen – toeneemt.74 Er worden geen verhalen gemaakt die exclusief voor de 
site bedoeld zijn.  
 
De afwezigheid van harde uitzend- of distributietijden bij het online medium, betekent 
niet  dat  er  voor  de  redacties  in  de  digitale  nieuwsproductie  geen  ‘piekmomenten’  zijn.  Er  
zijn tijden waarop de site gemiddeld genomen een piek aan bezoekers kent, bijvoorbeeld 
in de ochtend wanneer Nederland ontwaakt en begint met werken (tussen 07.00-09.00 
uur)  en  rond  lunchtijd  (12.00  uur).  Dat  zijn  momenten  waarop  de  site  ‘op  zijn  best’  moet  
zijn; een goede opener, actuele updates en een gevarieerd aanbod aan artikelen moeten 
ervoor zorgen dat het publiek naar de site komt en blijft komen. Ook zijn er vaste tijdstip-
pen waarop er bij Het Financieele Dagblad, BNR en de Volkskrant een nieuwsbrief wordt 
verzonden. Die piek- of zendmomenten zijn in de praktijk vooral een individuele aangele-
genheid van een redacteur die op dat moment de site coördineert of bewaakt. Het ver-
zenden van de nieuwsbrief of het updaten van de site is vaak in handen van één redacteur 
die op dat moment de meest urgente en relevante artikelen bundelt of plaatst.  
 
Waar de nieuwsgaring, verwerking en verspreiding bij de kranten, maar vooral ook bij 
audiovisuele media, bestaat uit samenwerking tussen mensen van verschillende afdelin-
gen met verschillende expertises (presentatoren, eindredacteuren, vormgevers, camera-
mensen en regieassistenten), werkt de internet-redacteur veel autonomer. De internet-
redacteuren van alle drie de redacties zijn tegelijkertijd beeldredacteur, vormgever, eind-
redacteur en distributeur. Door het gebruik van toegankelijke redactiesystemen kunnen 
redacteuren zelf nieuwsbrieven samenstellen en verzenden, de website beheren en ver-
versen. Op het piekmoment in de ochtend (gemiddeld genomen tussen 07.00-09.00 uur) 

                                                 
74 Pablo.  J.  Boczkowski,  “On the wisdom of ignorance: Knowledge and the management of contemporary  
 news  organizations”,  in  Managing Media Work, red. Mark Deuze (Thousand Oaks: Sage, 2011): 130. 
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zijn er meestal ook nog geen andere mensen aan het werk om met elkaar te overleggen 
over de inhoud van een nieuwsbrief.  
 
Bij Het FD vergadert de internetredactie nooit zelfstandig. Er is geen officieel overleg 
tussen de internetredacteuren omdat deze redactie in theorie alleen verwerkend is, de 
schrijvende redacteuren moeten de content aanleveren. Van echt inhoudelijk brainstor-
men over invalshoeken of de aanpak van verhalen is daarom geen sprake. De berichten 
die de internetredacteuren verwerken (en soms zelf maken) zijn korte nieuwsberichten 
die het liefst zo snel mogelijk online worden gepubliceerd. De communicatie tussen de 
internetredacteuren heeft vooral betrekking op de vraag wie welk verhaal schrijft of 
doorplaatst. Die conversaties verlopen bijvoorbeeld zo: 
 

Webredacteur A tegen webredacteur B: Heb jij iets te tikken?  
Webredacteur B: Nee, heb je iets voor me?  
Webredacteur  A:  Ja,  het  Concertgebouw  of  de  L’Oreal  mevrouw 
Webredacteur B: Ik doe het Concertgebouw wel 75 

 
Het   ‘Concertgebouw  doen’  betekent  dan  dat  een  verhaal  afkomstig  van  een  persbureau  
of collega op de site wordt doorgezet, eventueel met enkele eigen (inhoudelijke) aanvul-
lingen van de redacteur, maar die zijn in de praktijk gering vanwege de snelheid van de 
publicatie. Verhalen worden niet verder uitgezocht of nagebeld. De webredacteuren 
verwerken het verhaal in het CMS en voegen daar tussenkopjes, gerelateerde artikelen en 
een foto aan toe. Zodra er iets nieuws binnenkomt dat op de site moet komen, overleg-
gen ze weer even kort wie welk verhaal oppakt.  
 
Op de Nieuws- en Digidesk bij NOS Nieuws gaat het er op een zelfde manier aan toe. 
Deze redacteuren vergaderen wel even kort met elkaar in de ochtend. Ze zitten daarbij 
ook niet – zoals  de  collega’s  van  radio  en  tv – aan een grote tafel, maar ze nemen staand 
het nieuws door onder leiding van de eindredacteur van de Nieuwsdesk. Ze bespreken 
hier wel kort welke verhalen ze verwachten op basis van de algemene nieuwsplanning, 
welke van deze verhalen belangrijk zijn en dus prominent op de site geplaatst moeten 
worden. Deze bijeenkomst duurt nooit langer dan tien minuten, meestal zijn ze zelfs 
binnen vijf minuten klaar met dit overleg. Na afloop nemen de Nieuwsdesk- en Digiredac-
teuren weer plaats achter hun bureaus. Bij het nieuws dat binnenkomt wordt dan even 
kort overlegd wie een verhaal gaat verwerken tot een bericht op de site. De nieuwsdes-
kredacteuren hebben nog wel de nodige onderlinge discussies over de selectie van be-
richten op de site, maar bij de Digidesk verwerken ze vooral de verhalen en inhoudelijke 
discussies zijn daar schaars.  
 
Bij de centrale nieuwsvergaderingen van NOS Nieuws is alleen bij de vergadering van 
09.10 uur iemand van de Digidesk aanwezig, bij de rest van de nieuws- en planningsver-
gaderingen niet. Ook bij de dagelijkse (plenaire) evaluatievergadering om 13.15 uur is de 
Digideskredactie vaak niet vertegenwoordigd. Het idee van deze vergadering is dat 

                                                 
75 Observatie op 17-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
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iedereen aan kan schuiven aan de grote vergadertafel midden op de redactie. Elke dag 
wordt er een ander verhaal of medium besproken, afhankelijk van de actualiteit. De men-
sen van de Digidesk zijn bijna nooit aanwezig om 13.15 uur omdat ze daar geen tijd voor 
hebben en omdat het bijna altijd over televisie gaat, zo legt een internetredacteur uit: 
 

‘We  gaan  er   niet   naar   toe  omdat  we  het  druk  hebben.  Televisie,   vooral   de   redactie  die   voor  
20.00 uur werkt,  die  zijn  de  hele  dag  bezig  om  na  te  denken:  “Wat  gaan  we  doen  om  20.00  uur,  
op welke manier gaan we dat doen? We gaan er even over vergaderen.”  Dat  is  een  veel  trager  
proces en daarom kan je met zijn allen ook goed bij elkaar zitten. En bij radionieuws, of bij de 
nieuwsdesk, ben je gewoon aan de lopende band verhalen aan het schrijven. Als ik wegga be-
tekent het dat een verhaal ergens blijft liggen. Dat het niet gemaakt wordt. Dus je hebt geen 
tijd om naar zo'n vergadering te luisteren, of om erbij te gaan  zitten.’76  

 
Het is, zo redeneren de Digideskredacteuren, dan ook niet direct in hun belang om aan 
die vergaderingen deel te nemen. Het kost tijd en het gaat meestal niet over de bericht-
geving waar zij verantwoordelijk voor zijn. De hoofdredactie erkent dat er vaak aandacht 
is voor televisie, maar ze geven aan dat de site steeds vaker onderwerp van gesprek is. 
Bovendien, zo redeneren de leden van de hoofdredactie, kan iedereen zelf een onder-
werp aandragen voor deze evaluatie. Het whiteboard dat naast de vergadertafel hangt is 
daarvoor bedoeld. Het bord blijft echter vaker leeg dan dat er iets op geschreven wordt. 
De mensen van radio en televisie hebben geen bord nodig om een onderwerp te agende-
ren en de Digideskredacteuren laten zich überhaupt nauwelijks zien, laat staan dat ze iets 
op het bord schrijven.  
 
Bij Het FD hebben ze geen dagelijkse, maar een wekelijkse evaluatie, de keek op de week. 
Tijdens die bijeenkomst, waar redacteuren naar toe worden gelokt door de aanwezigheid 
van cake, wordt vooral de krant besproken. De evaluatie vindt plaats naast de webredac-
tie, waardoor de online redacteuren in feite automatisch mee kunnen luisteren. Zelf vra-
gen ze daarentegen geen aandacht voor de site en ze discussiëren ook zelden mee als het 
gaat over de krant of over berichtgeving in het algemeen. Net als bij NOS Nieuws voelen 
de online journalisten zich daar niet toe geroepen.  
 
Toen de internetredactie van de Volkskrant nog in Amsterdam was gestationeerd, ont-
brak ook daar structureel overleg. De online journalisten vergaderden soms wel met el-
kaar en soms niet. Soms om 10.00 uur en soms om 11.00 uur. Er was geen vast tijdstip en 
ze hadden ook geen vaste plek. Met een beetje pech was er op datzelfde moment een 
andere deelredactie aan het vergaderen en stonden ze bij gebrek aan een tafel, in een 
hoekje op een geïmproviseerde plek te overleggen. Tijdens de evaluatievergaderingen op 
maandag was er bijna nooit niemand van online aanwezig en bij het dagelijks overleg van 
10.30 uur in het kantoor van de hoofdredacteur vergaderde nooit iemand mee van de 
internetredactie. 
 

                                                 
76 Interview op 04-07-12. 
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Met de start van De Persgroep Online komt er verandering in het vergaderpatroon van de 
webredactie. De internetredacteuren van de Volkskrant gaan daar dagelijks vergaderen.77 
Het tijdstip hangt een beetje af van de drukte in de ochtend, maar ergens tussen 10.00 en 
11.00 uur vinden de redacteuren wel tijd om met elkaar de belangrijkste verhalen van de 
dag door te nemen. Omdat een deel van de Newsroomredacteuren door blijft werken en 
niet mee vergadert, hoeven ze niet bang te zijn dat de site niet up to date is. De opzet van 
deze vergadering verschilt weinig van de vergaderingen zoals die van de krant, radio of 
televisie: de nieuwscoördinator die dienst heeft trapt het overleg af met het oplezen van 
een lijstje met mogelijke verhalen voor de site. Daarna kunnen redacteuren eigen ideeën 
aandragen.  
 
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude situatie bij de internetredactie van de 
Volkskrant, is dat verhalen voor de site nu wel op regelmatige basis inhoudelijk worden 
besproken. De redactie neemt daarnaast tijd om na te denken over een invalshoek of 
genre.  Zo  gebruiken  ze  voor  de  site  vaak  de  ‘hoe  zat  het  ook  alweer?’-insteek bij verhalen. 
Op deze manier willen ze meer context aanbrengen bij een nieuwsbericht dan puur alleen 
de feiten. De lezer wordt dan bijgepraat over een actueel nieuwsonderwerp: 
 

‘Nieuwscoördinator:  [naam  internetredacteur]  had  het  nog  over  een  verhaal  van  FNV  en  de  
discussie over de pensioenen.  
 
Internetredacteur: dat leent zich uitstekend  voor  een  ‘hoe  zat  het  ook  alweer?’-verhaal, maar 
ja,  wie  leest  dat?  Ik  denk  wel  dat  we  twee  alinea’s  klaar  hebben  moeten  staan  op  het  moment  
dat  er  een  akkoord  of  iets  anders  uitkomt.  Maak  ik  wel  even.’78 

 
Op de ochtend dat Bin Laden door de Amerikanen is omgebracht, komt de nieuwscoör-
dinator met zes verhaalideeën die gemaakt kunnen worden rond dit onderwerp. Van een 
tijdlijn met alle gebeurtenissen, tot de rol van Pakistan en de vraag waarom het lijk van 
Bin Laden in de zee is achtergelaten.79 Vervolgens vraagt de coördinator wie welke verha-
len wil gaan maken en gaat hij de verhalen over de verschillende redacteuren verdelen.  
 
De internetredacteuren nemen op deze manier tradities en routines over van de traditio-
nele media, maar voegen daar ook nieuwe aan toe. Zo zijn de vergadertijden wat flexibe-
ler en door de wisselende diensten leidt iedere dag iemand anders de vergadering. Dit 
gebeurde ook af en toe wel al op de redactie in Amsterdam, maar door de verhuizing naar 
Rotterdam kan de online redactie meer haar eigen gang gaan en zelf de inhoudelijke 
koers bepalen. Bovendien zitten ze daar nooit verlegen om een eigen vergadertafel. Het 
lijkt alsof het vanuit deze nieuwe zelfstandige rol, op een eigen redactie, gelegitimeerd is 
om tijd uit te trekken voor een vergadering. De redactie is ook groter geworden en er zijn 
meer mensen aanwezig om mee te overleggen. 
 

                                                 
77 Observatie op 02-05-11 en 17-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
78 Observatie op 09-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
79 Observatie op 02-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
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5.4 Het online platform: functie, profiel en statistieken 
 
Alle drie de nieuwsorganisaties hebben in 2011 ingezet op een andere online strategie: 
de-convergentie, de betaalmuur en internet first. Het takenpakket ziet er voor elke redac-
tie anders uit en in de praktijk is nog niet altijd helder hoe journalisten crossmediaal kun-
nen werken. De aangestelde (platformonafhankelijke) coördinatoren hebben op de re-
dactie van Het FD en NOS Nieuws in de praktijk vooral aandacht voor de traditionele 
platformen. Bij de Volkskrant functioneren online en de krant weer apart van elkaar. Op 
alle drie de redacties blijft het daarnaast zoeken naar een goede inhoudelijke online stra-
tegie: welke verhalen brengen we online? Een nieuwe platform brengt logischerwijs ook 
nieuwe (redactionele) vragen met zich mee. Op het online platform is aan ruimte geen 
gebrek, maar betekent dit ook dat je daarom alle nieuwsberichten moet plaatsen? Moet 
het profiel van het merk en de potentiële doelgroep(en) op alle platformen overeenko-
men of moet je daar juist onderscheid in maken? Hoe belangrijk is het aantal bezoekers 
op een site en in hoeverre moet je als journalist rekening houden met de online statistie-
ken die inzichtelijk maken welke verhalen populair zijn en welke niet?  
 
5.4.1 Crossmediaal kiezen: wat doen we online en voor wie?  
De redacties van NOS Nieuws, de Volkskrant en de FD Mediagroep zijn door jarenlange 
ervaring bekend met de eigenschappen van radio, televisie en de krant. Journalisten we-
ten door jarenlange ervaring praktisch feilloos welke verhalen zij wel en niet selecteren 
voor deze (massa)media. Die manier van werken heeft de organisaties groot en succesvol 
gemaakt. De functie van deze platformen is hoofdzakelijk gebaseerd op een eenzijdige 
informatieoverdracht waarbij de journalist het nieuws selecteert en zendt, en de 
nieuwsconsumenten deze berichten ontvangen: lezen, kijken of beluisteren. Online me-
dia functioneren als netwerken en daarvan moeten de eigenschappen en (interactieve) 
mogelijkheden nog grotendeels worden ontdekt.  
 
In 2011 hebben alle drie de nieuwsorganisaties ingezet op een nieuwe of aangescherpte 
online strategie. Deze strategieën zijn vooral gericht op de snelheid en het volume van de 
berichtgeving: er moeten meer verhalen worden gebracht en het liefst zo snel mogelijk. 
De functie van het online platform concentreert zich daarmee grotendeels op een eerste-
lijnsfunctie en speelt in op een behoefte waarbij consumenten zo snel mogelijk op de 
hoogte worden gesteld van het nieuws aan de hand van korte berichten. Het is een func-
tie die succesvol is gebleken voor een andere Nederlandse journalistieke speler: Nu.nl. De 
tweedelijnsberichtgeving, de achtergronden, duiding en analyse bij het nieuws, dat wat 
de Volkskrant, NOS Nieuws en Het Financieele Dagblad qua berichtgeving uniek maakt, 
blijft voornamelijk bestemd voor de traditionele media televisie, radio en de krant. Op 
deze manier heeft het online platform vooral een aanvullende functie en tegelijkertijd een 
beperkte onderscheidende functie ten opzichte van andere sites. Terwijl in de strategieën 
bovenal wordt ingezet op eerstelijnsberichtgeving willen de redacteuren het liefste twee-
delijnsnieuwsverhalen maken. Dit zijn de verhalen waar ze trots op zijn en waar toege-
voegde waarde in zit. Ze weten alleen niet of het de bedoeling is dat deze verhalen ook 
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online moeten verschijnen en hoe ze dat zouden moeten combineren met eerstelijnsbe-
richtgeving waar nu vooral online op ingezet wordt. 
 
De verhalen die oorspronkelijk voor de krant, radio of tv worden gemaakt, worden 
meestal ook nog online geplaatst. Dit gebeurt soms eerder, maar meestal later dan de 
publicatie in de krant of radio- of televisie-uitzending. Alleen bij de Volkskrant worden de 
verhalen uit de krant lang niet allemaal online geplaatst. Deze aanpak leidt tot het sho-
velwhare-fenomeen: het verspreiden van journalistieke producties die oorspronkelijk zijn 
gemaakt voor massamedia en vervolgens in dezelfde vorm worden doorgeplaatst op de 
site.  Kaltenbrunner  en  Meier  noemen  dit  een  ‘output  channel  for  classical  media’.80 Op de 
site van NOS Nieuws kun je bijvoorbeeld alle (volledige) uitzendingen vinden van het NOS 
Journaal, datzelfde geldt voor de uitzendingen van BNR. De kranten van de Volkskrant en 
Het  FD  zijn  in  de  traditionele  (papieren)  opmaak  ook  in  digitale  versie  te  lezen  als  replica’s  
(weliswaar alleen voor abonnees). Deze ‘klassieke’ uitingsvormen zijn in eerste instantie 
gemaakt met de eigenschappen van een ander medium, namelijk voor radio, televisie en 
voor papier, waardoor ze in veel opzichten niet voldoen aan de eisen van een online om-
geving zoals snelheid, hypertekstualiteit, interactiviteit en multimedialiteit.  
 
De functie van de site kan hierdoor ambigue worden. De site wordt een verzameling van 
snelle en korte berichten en verdiepende publicaties van de traditionele producten, niet 
(altijd) aangepast aan een online omgeving. Het is de vraag of de consument wijs kan 
worden uit de verschillende soorten verhalen die worden aangeboden. Het succes van 
Nu.nl of van Teletekstpagina 101 kan bijvoorbeeld worden verklaard door een eenduidige 
functie: als je snel wilt weten wat het belangrijkste nieuws is, dan ga je naar Nu.nl of naar 
101. De functie van deze platformen is voor iedereen duidelijk. Bij de sites van NOS 
Nieuws, Het FD, BNR en de Volkskrant lijkt die functie voor de nieuwsconsument lastiger 
te bepalen omdat er niet wordt gekozen voor een eenduidige functie.  
 
De Persgroep Online hanteert een internetstrategie die hinkt op twee gedachten. Ener-
zijds is het een online platform (in aanvulling op de berichtgeving van de krant) met een 
zo compleet mogelijk aanbod van korte, algemene en actuele nieuwsberichten. Ander-
zijds wil het ook kwaliteitsjournalistiek brengen, met verdieping en achtergronden. De 
site van de Volkskrant – zo leest het beleidsplan – wil   in   eerste   instantie   ‘de   eerste   en  
volledigste  zijn  met  nieuws’  en  dat  24/7, maar  daarnaast  moet  de  site  ‘ook  voorzien  in  een  
meer verdiepende functie door middel van de USP-redacteuren’.81 Deze thema’s komen 
overeen met die van de krant: politiek, opinie en cultuur. De algehele en veelomvattende 
doelstelling van de site luidt als volgt: 
 

‘De  Persgroep  Online  streeft  naar  werkmethoden  die  passen  bij  succesvolle   internetjournalis-
tiek: snelheid, kwantiteit, creativiteit, kwaliteit van verslaggeving, snelle bijsturing en updates, 
volledigheid.’82  

                                                 
80 Kaltenbrunner  &  Meier,  “Convergent  Journalism  – Newsrooms,  Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  292. 
81 De  Persgroep.  “Beginselverklaring  van  de  Persgroep  Online”,  1. 
82 Ibidem, 3. 
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Deze doelstelling blijkt in de praktijk dan ook lastig uitvoerbaar. De redactie van De Pers-
groep Online legt vooral prioriteit bij het up to date houden van de site zodat er weinig 
ruimte en tijd is voor kwaliteit, creativiteit en volledigheid van de berichtgeving. De meer 
kwalitatieve  verhalen  worden  vooral  gemaakt  door  de  krantencollega’s  in  Amsterdam  en  
zijn specifiek bedoeld voor de krant. Een van de internetredacteuren van deze internetre-
dactie geeft aan dat met de vorming van De Persgroep Online, kwaliteit dan ook niet het 
belangrijkste aandachtspunt is in Rotterdam: 
 

‘Niemand  heeft  het  hier  over  kwaliteit  of  goede  journalistiek.  Ja,  wij  moeten  wel  de  kwaliteits-
site worden, maar omdat het AD al een ander bezoekerspubliek heeft. Dat is dus ook geba-
seerd op het trekken van publiek  en  niet  zozeer  op  goede  journalistiek.’83 

 
Het verzorgen van de eerstelijns- (24/7) én een tweedelijnsnieuwsvoorziening (USP’s)   is  
alleen haalbaar wanneer de redactie ook op die manier wordt ingericht. Omdat de USP-
redacteuren ook andere taken moeten vervullen, blijkt deze veelomvattende doelstelling 
in de praktijk niet haalbaar. In de praktijk zijn de redacteuren vooral bezig met het over-
nemen van berichten van persbureaus en andere (media)kanalen.  
 
Voor krantenlezers en online nieuwsconsumenten (zonder abonnement op de krant) 
biedt dit de mogelijkheid om – aanvullend en gratis – nieuws door de dag te blijven vol-
gen. De insteek is dus niet bedoeld om een vervangende nieuwsfunctie te creëren en om 
op die manier van  het  online  product  een  betere  ‘Volkskrant’  te  maken.  De  uitvoering  van  
USP-thema’s blijft in de praktijk onduidelijk: wat betekenen de woorden kwaliteit, volle-
digheid en creativiteit in een online omgeving en meer specifiek voor vk.nl? En hoe moe-
ten de USP-redacteuren daar precies handen en voeten aan geven in de (beperkte) be-
schikbare tijd die ze hebben? De redactie moet in de praktijk vooral nieuwsberichten 
brengen zonder verdere bewerking.84 Welke doelgroep bedient ze met deze meer verdie-
pende verhalen? De lezers van de krant of een ander publiek? Op die vragen wordt in de 
beleidsdocumenten geen antwoord gegeven.  
 
NOS Nieuws worstelt eveens met een duidelijke visie op de site en met de vraag wie men 
online bereikt.  Het  begrip  ‘crossmedialiteit’  is  op  de  redactie  niet  voor  iedereen  helder.  De  
journalisten hebben allemaal een ander idee bij het begrip. Terwijl naar de buitenwereld 
toe met een soort vanzelfsprekendheid wordt gecommuniceerd dat NOS Nieuws een 
crossmediale organisatie is, geeft een van de leden van de hoofdredactie toe dat dit be-
grip naar de eigen redactie eigenlijk onvoldoende is gedefinieerd:  
 

‘We  hebben  niet  voldoende  follow-up gegeven aan de vraag: wat is dat dan, crossmedialiteit? 
Als je dat hier gaat vragen op de vloer dan weten mensen daar denk ik niet een goed antwoord 
op. Het concept van crossmedialiteit zoals beschreven in het de nota Publiek in de Toekomst is 
dus  uiteindelijk  niet  in  beleid  omgezet’.85 

 

                                                 
83 Observatie op 17-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
84 De  Persgroep.  “Beginselverklaring  van  de  Persgroep  Online”,  1. 
85 Interview op 18-07-12. 
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Daarnaast geeft diezelfde adjunct-hoofdredacteur aan dat het lastig is om te bepalen hoe 
de platformen zich ten opzichte van elkaar moeten verhouden omdat belangrijke infor-
matie over hun publiek ontbreekt: 
 

‘Wat  het  moeilijk  maakt,  vind   ik,   is  dat  wij  niet  weten  hoe  ons  publiek  zich  crossmediaal  ge-
draagt. We weten steeds meer van ons publiek, maar ik weet niet of de kijker van het achtuur-
journaal ook het Radio 1 Journaal heeft gehoord. Dat weten wij niet. En ik weet niet hoe vaak 
die  op  de  site  komt  en  ik  weet  ook  niet  naar  welke  andere  sites  die  kijkt.’86 

 
NOS Nieuws wil zich bij het bepalen van de functies van zijn platformen laten leiden door 
(het gedrag van) zijn publiek. Omdat die gegevens ontbreken, ontbreekt ook een duide-
lijke (crossmediale) strategie die bepaalt welke berichtgeving op welk platform wordt 
gepresenteerd.  Mag  je  ervan  uitgaan  dat  iemand  die  ’s  middags  naar het Radio 1 Journaal 
luistert, ook naar het achtuurjournaal kijkt en voor het slapen gaan nog even de site be-
zoekt? En als dat het geval is, moet je dan op alle platformen aanvullend en dus comple-
mentair zijn zodat een nieuwsconsument continu andere informatie of invalshoeken ziet, 
hoort of leest? Dit zijn vragen waar NOS Nieuws al sinds de komst van de convergente 
redactie mee worstelt en waar geen simpele antwoorden op te geven zijn. Dit lid van de 
hoofdredactie geeft aan dat ze daar als leiding-gevenden te weinig aandacht aan hebben 
besteed, ze weten eigenlijk niet goed wat ze beogen met een crossmediale werkwijze.  
 
De internet first-strategie van NOS Nieuws heeft daarentegen wel een duidelijke doel-
stelling: meer én sneller berichten publiceren op de site.87 De werkwijze van de 24 uurs-
redactie – de Nieuws- en Digidesk – is daarop aangepast. Toch worden er af en toe ook 
langere achtergrondverhalen gemaakt voor online door redacteuren van de deelredacties 
Binnenland, Buitenland en Economie. De buitenlandredactie had zelfs een tijdje een ei-
gen Digidienst, waarmee de buitenlandsite voorzien moest worden van meer tweede-
lijnsberichtgeving: verdieping bij de buitenlandse nieuwsverhalen. Een van de andere 
hoofdredacteuren van NOS Nieuws geeft aan dat het gevolg is dat de functie van de site 
niet helemaal helder is en dat deze op twee gedachten hinkt: een voorpagina waar het 
nieuws zo snel mogelijk op moet verschijnen én  pagina’s  met  prachtige  achtergrondstuk-
ken die niemand leest. Deze stukken zouden nog geen 1000 clicks hebben. Een eind-
redacteur vraagt zich af of deze stukken relevant genoeg zijn:  
 

‘Dat  zijn  stukken  waar  mensen  heel  lang  aan  werken.  En  dat  zijn  achtergrondverhalen  waar  ie-
mand soms twee of drie dagen mee bezig is. Ik denk dat je dat niet moet willen.’88  

 
De hoofdredactie van NOS Nieuws is het erover eens dat ze niet wil dat redacteuren en 
verslaggevers   ‘krantje  gaan  spelen’  op  de  site.  De  berichtgeving  daar  moet  kort  en  snel  
zijn en is niet bedoeld voor achtergronden.89 De reden die daarvoor wordt gegeven, is dat 

                                                 
86 Interview op 18-07-12. 
87 NOS, Het nieuwe 24uur, 4. 
88 Interview op 09-07-12. 
89 Observatie op 15-05-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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het publiek voor achtergronden niet naar de site zou gaan.90 Langere verhalen en achter-
gronden  op  de  site  worden  op  dat  moment  nog  ‘gedoogd’,  maar  de  hoofdredactie  is  zich  
ervan bewust dat ze nog een keer helder moet maken wat ze daar precies mee wil.  
 
De site van NOS Nieuws wil zich in eerste instantie op de eerstelijnsberichtgeving richten 
en de uitzendingen op radio en televisie op een tweedelijnsberichtgeving. Door alle bij-
dragen van radio en televisie uiteindelijk ook op de site door te plaatsen, wordt de be-
richtgeving op de site ook deels voorzien van meer duidende en analyserende nieuwsver-
halen in audio en/of video. Deze berichtgeving is oorspronkelijk voor een ander platform 
gemaakt, maar in de presentatie op nos.nl is het onderscheid tussen deze verschillende 
typen berichtgeving niet meteen zichtbaar voor nieuwsconsumenten. De NOS-journalis-
ten vinden hun eigen site dan ook rommelig, slordig of onrustig, en nieuwsverhalen zou-
den onvindbaar zijn. 
 
De hoofdredactie van NOS Nieuws is op zoek naar een strategie die beide nieuswsstro-
men – eerste- en tweedelijnsnieuws – beter in zich kan verenigen op de site. De internet 
first-werkwijze is specifiek gericht op korte, snelle en tekstuele nieuwsberichten, terwijl 
de NOS van oorsprong een audiovisuele organisatie is. De volgende strategie die de 
hoofdredactie voor ogen heeft, is dan ook een video first-strategie.  Dit  houdt   in  dat   ‘de  
videovoorziening op internet niet meer afhankelijk wordt gemaakt van de bijdragen die 
gemaakt  worden  voor  de  televisie’.91 Video wordt daarbij een belangrijker onderdeel van 
online dan nu het geval is, een 24 uurs stroom voor videobijdragen. De verslaggevers en 
journalisten moeten daarbij met hun audiovisuele materiaal niet langer wachten tot een 
van de journaals.  Video  zal  meer  ‘as  it  happens’  worden  gebracht,  daarbij  erkennend  dat  
niet elke bijdrage piekfijn gemonteerd en afgerond kan zijn.  
 
In de zomer van 2012 worden deze eerste plannen aangekondigd op de redactie, maar de 
implementatie van de video first-strategie zal nog even op zich laten wachten omdat het 
veel organisatorische en technische veranderingen met zich meebrengt die de nodige 
voorbereidingen kosten. Daarom is eerst de internet first-strategie gerealiseerd en daar-
na moet video first volgen. Een van de chefs is volledig vrijgemaakt om dat project te 
gaan onderzoeken en uit te voeren. Hiermee wordt ingespeeld op het besef dat online 
nieuwsconsumptie groeit en dat het aanbieden van een totaalprogramma zoals het acht-
uurjournaal, in een online omgeving aan belang inboet. NOS Nieuws zet met de internet 
first-strategie in eerste instantie in op een aanvullende functie van online, maar in de 
toekomst zal de video first-strategie ook een vervangende functie van het traditionele 
journaal op televisie kunnen betekenen.  
 
Bij BNR is de online strategie ook een zoektocht, eveneens gestoeld op meerdere func-
ties: enerzijds op het brengen van snel en veel algemene nieuwsberichten, anderzijds op 
de vertaling van de unieke berichtgeving op de radio naar online verhalen. De internetre-

                                                 
90 Interview op 18-07-12. 
91 Interview op 24-07-12. 



En wat doen we online? 

198 
 

dacteuren van BNR hebben hierdoor net als bij de Volkskrant en Het Financieele Dagblad 
een tweeledige taak: het maken van veel, snelle en korte berichten, en daarnaast verdie-
ping op het nieuws brengen en een compleet nieuwsaanbod genereren.92 Het is lastig om 
beide functies te verzorgen omdat het tempo voor online hoog ligt en de redactie een 
kleine bezetting heeft.  
 
Om snel verhalen te publiceren, moet de redactie vooral nieuwsverhalen kopiëren en 
overnemen van persbureaus en persberichten, net als bij De Persgroep Online. Het resul-
taat is dat de online redactie vooral veel van dezelfde soort verhalen doorzet en minder 
tijd heeft om eigen, unieke berichtgeving te maken en op de site te plaatsen. Bij BNR 
hebben ze dit deels ondervangen door internetredacteuren in te roosteren voor deze 
uiteenlopende  taken.  De  redacteur  die   ‘knaldienst’  heeft  zorgt  ervoor  dat  het  nieuws  zo  
snel mogelijk wordt doorgezet, een andere redacteur kan meeluisteren met de radiozen-
der om eigen nieuwsverhalen te schrijven, gebaseerd op gesprekken in de uitzending.93  
 
Toch  blijft  snelheid  de  belangrijkste  drijfveer  van  deze  webredactie  en  is  ‘verdieping’  een  
relatief begrip waar in de praktijk weinig tijd en mankracht voor uitgetrokken wordt. De 
eindredacteur van BNR laat weten dat snelheid alleen maar belangrijker wordt, onder 
andere onder invloed van sociale media zoals Twitter. Commerciële doelstellingen en te 
behalen targets spelen daarbij een belangrijke rol: 
 

‘Door  Twitter  is  het  tempo  echt killing geworden. Je kan niet te lang stilstaan, die site moet in hoog 
tempo blijven draaien. De Google clicks zijn echt heel belangrijk, als je een van de eersten bent met 
een bericht dan kom je meteen bovenaan, daarmee win je zo weer 10.000, 20.000 clicks.’94 

 
Twitter biedt de functionaliteit om korte berichten in snel tempo te plaatsen met als re-
sultaat dat er aan de lopende band berichten verschijnen. BNR wil dat tempo bij kunnen 
houden. Nieuwsverhalen die op de site verschijnen, worden (al dan niet automatisch) met 
een linkje geplaatst in een tweet. Op deze manier hoopt BNR meer bezoek te genereren. 
 
Het Financieele Dagblad plaatste voor de komst van de betaalmuur ook hoofdzakelijk 
algemene nieuwsberichten van persbureaus door en de site functioneerde daarmee voor-
al aanvullend op de papieren krant. Bij de implementatie van de betaalmuur verandert 
het online beleid. Met alleen maar online berichtgeving afkomstig van andere media en 
persbureaus zou de site geen meerwaarde kunnen bieden aan betalende lezers. De site 
moet daarom met de komst van de betaalmuur naast een eerstelijnsvoorziening vooral 
ook tweedelijnsverhalen brengen. Die verhalen zorgen voor de toegevoegde waarde 
waar consumenten bereid zijn voor te betalen. Voor de digitale en dus betalende abon-
nees van fd.nl moet de site een totaalpakket bieden: zowel eerste- als tweedelijns-
berichtgeving.  
 

                                                 
92 FD Mediagroep, Aandachtspunten BNR Webredactie (Amsterdam: BNR Nieuwsradio, 2011): 1. 
93 Ibidem. 
94 Interview op 08-12-11. 
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In de praktijk wordt dit beleid niet zo eenduidig uitgevoerd. Niet alle berichten die in de 
krant komen, verschijnen ook op de site. Daarnaast blijft de site voor de al bestaande 
krantenlezers ook een aanvullend medium: zij vinden op de site de meest recente nieuw-
supdates. Maar gebruiken ze de site daar ook voor? Het zorgt voor een verwarrende stra-
tegie en een onduidelijke functie van het online platform. Deze is namelijk gericht op 
twee verschillende lezersgroepen: lezers met een krantenabonnement (die in theorie 
zouden kunnen overstappen op een online abonnement) en lezers die alleen online het 
nieuws lezen. Kan het platform voldoende vervangend zijn wanneer het niet alle journa-
listieke inhoud online publiceert? Is het anderzijds aanvullend genoeg, aangezien de re-
dactie zich vooral lijkt te concentreren op de berichtgeving voor de krant waardoor de 
mogelijkheden van online minimaal worden benut? Voor de redactie is het in ieder geval 
niet duidelijk waar de site in moet voorzien. Eén van de redacteuren geeft zelfs aan dat hij 
het  idee  heeft  dat  ‘de  hoofdredacteur  geen  strategie  heeft  en  dat  ze  geen  benul  hebben  
wat  ze  met  internet  doen’. 95 Een  andere  redacteur  heeft  het  idee  dat  er  ‘maar  wat  op  de  
site  wordt  geplempt’. 96 Wat ontbreekt is de keuze voor een heldere functie: 
 

‘Het   is  mij  nog  steeds  niet  duidelijk  wat  we  willen  met  die  site.  We  maken  geen  keuze,  het   is 
vlees noch vis (...). Er zit weinig lijn in en vooral weinig ideeën bij de leiding wat we nou precies 
moeten  doen.’97  

 
Voor de redacteuren betekent het dat ze niet weten wat er van hen wordt verwacht en 
dat ze wat betreft de berichtgeving op de site inconsequent zijn qua prioriteiten: 
 

‘De  ene  keer  moet  het  allemaal  wel  heel  snel.  De  redactie  in  Den  Haag  is  wel  fanatiek.  Die  wil-
len dat het er snel opkomt, Brussel ook. Maar met andere dingen zijn we weer helemaal niet 
snel. Dus daar is geen lijn in. Ik zie dat niet als mijn verantwoordelijkheid om dat te bedenken. 
Dat moet een coördinator of een hoofdredacteur bepalen. Wat wil je de lezer bieden? Wat is 
daarbij  belangrijk?’  98  

 
Het antwoord van een van de leden van de hoofdredactie op de vraag waar de prioriteit 
ligt wat betreft de online berichtgeving, bevestigt het gevoel van de redacteuren dat er 
niet   echt   een   keuze   gemaakt  wordt.  De   term   ‘snelheid’   kan   op   verschillende  manieren  
geïnterpreteerd worden en dit veroorzaakt een grijs gebied:  

 
‘Snelheid   speelt wel mee, anders ben je toch gekke Henkie. Maar we zijn geen real-time 
nieuwsleverancier op het web. Dus we willen het meer hebben van vertellen hoe het echt zit. 
En als het even kan moeten we ook snel zijn met analyse, duiding en commentaar over een 
aantal  onderwerpen.’99  

 
Dat de site van Het FD een totaalpakket moet worden en zowel volledig als snel moet 
zijn, blijkt ook uit het uitgeefplan van 2012. Hierin staat dat er zowel moet worden inge-

                                                 
95 Interview op 31-10-11. 
96 Interview op 02-11-11. 
97 Interview op 31-10-11. 
98 Interview op 11-11-11. 
99 Interview op 10-01-12. 
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zet op verhoogde kwaliteit als op een hogere verversingsfrequentie.100 Hoe het begrip 
snelheid in de praktijk geoperationaliseerd wordt, met een zelfde bezetting – die ook nog 
dagelijks een krant moet maken – wordt hierin niet verder uitgewerkt.  
 
De nieuwsredacties weten niet goed welke doelgroep ze online willen bedienen waardoor 
niet gekozen wordt voor het vervullen van een duidelijke nieuwsbehoefte. Het resulteert 
in een combinatie van verschillende functies. Ze fungeren als verspreiders van traditione-
le content door het plaatsen van (volledige) nieuws- en radio-uitzendingen   en   replica’s  
van de krant. Ze zetten online in als een aanvullend medium (ten opzichte van de krant, 
radio of televisie) met veel nieuwsupdates die continu worden bijgehouden. De site van 
Het FD dient daarnaast ook als vervangend medium: de betaalde online berichtgeving 
zou in theorie de krant overbodig kunnen maken.  
 
Als de functie van het online platform niet helder is geformuleerd en het niet duidelijk is 
hoe de strategie in de praktijk moet worden uitgevoerd, dan is het een logisch gevolg dat 
de redactie niet duidelijk voor ogen heeft welke verhalen voor welk platform gemaakt 
moeten worden, welk platform prioriteit krijgt en wie de verantwoordelijkheid daarvoor 
draagt. De websites van nieuwsorganisaties worden op deze manier vooral een vergaar-
bak van alle journalistieke verhalen en producties die door de redacties worden gemaakt 
en het is de vraag of de online nieuwsconsumenten daarmee optimaal worden bediend.  
 
De strategieën van de nieuwsorganisaties maken vrij eenzijdig gebruik van de online 
mogelijkheden en eigenschappen. Ze zijn vooral gericht op snelheid en een grote hoe-
veelheid verhalen en hopen op die manier voldoende publiek te bereiken en inkomsten 
(middels adverteerders of betalende lezers) te genereren. De online berichten worden op 
alle redacties gemaakt in een CMS aan de hand van een standaardopmaak: tekst, foto, 
tussenkopjes en enkele links of gerelateerde artikelen of audiovisuele bijdragen. Op die 
manier maken ze op een gestandaardiseerde manier gebruik van de online eigenschap-
pen onmiddellijkheid, hypertekstualiteit en multimediale berichtgeving. Het blijft voor-
alsnog erg gericht op het zenden van informatie. Nieuwsconsumenten kunnen wel reage-
ren op verhalen, maar er is weinig sprake van interactie tussen de journalist en het pu-
bliek.  
 
Er wordt daarnaast weinig structureel geëxperimenteerd met nieuwe verhalende vormen, 
datajournalistiek of grafische vormgeving. De redacties van NOS Nieuws, de Volkskrant 
en Het FD hebben allemaal vormgevers in dienst, maar deze maken bijna uitsluitend 
animaties en grafische toepassingen voor offline (massa)media. Deze toepassingen zijn 
lang niet altijd één op één te vertalen naar een online omgeving. Redacties zijn wel zijde-
lings op zoek naar meer innovatieve vertelvormen online, zoals het liveblog dat veelvul-
dig wordt toegepast in geval van grotere (breaking) nieuwsverhalen. De (technische) 
mogelijkheden om verhalen online op een bijzondere manier vorm te geven, zijn echter 
beperkt en er zijn geen vormgevers of interaction designers die zich specifiek met actuele 

                                                 
100 FD Mediagroep, Uitgeefplan 2012 (Amsterdam: FD Mediagroep, 2012): 18. 
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nieuwsberichten voor de site bezighouden. Daarbij leeft het idee dat nieuwsconsumenten 
online vooral korte nieuwsberichten willen lezen. Hoofdredacteuren denken dat 
nieuwsconsumenten online niet op verdiepende en rijk aangeklede of vormgegeven pro-
ducties zitten te wachten. Dergelijke producties zijn voor de redactie bovendien nogal 
arbeidsintensief. Het aanbieden van eerstelijnsberichtgeving lijkt daarom een veilige en 
goedkope keuze. 
 
5.4.2 Het profiel van het nieuwsmerk: de billen van Pippa Middleton? 
De drempel om nieuws online te brengen, is lager dan de nieuwsdrempel voor een krant, 
of voor een uitzending op radio of televisie. In een digitale omgeving speelt ruimte- of 
tijdgebrek geen rol. De vraag die zich op de redacties aandient is of je daarom ook alles 
moet  publiceren.  Is  de  traditionele  ‘gatekeepersfunctie’  van  journalisten  door  technologi-
sche ontwikkelingen min of meer achterhaald? In een online omgeving wordt op de 
nieuwsredacties juist over de selectie van nieuws volop gediscussieerd.101  
 
Bij NOS Nieuws wordt met de intrede van de internet first-strategie de nieuwsselectie 
expliciet besproken. In een interne nota die deze strategie beschrijft, staat dat de redactie 
handelt  ‘vanuit  het  verwachtingspatroon  van  de  sitebezoeker,  rekening houdend met wat 
het publiek van NOS Nieuws aan journalistieke kwaliteit verwacht: betrouwbaarheid, 
goed   checken   en   nieuwsurgentie’.102 De strategie heeft als doel om meer berichten te 
publiceren op de site, maar dit betekent niet dat de lat lager wordt, maar dat de selectie 
breder  wordt:   ‘Het  is  niet  zozeer  een  kwestie  van  kwaliteitscriteria  aanpassen,  maar  van  
meer  verschillende  bronnen  aanboren.’103 Ook het nieuws dat Hart van Nederland brengt, 
is volgens dit principe nieuws. Eén van de chefs omschrijft deze ontwikkelingen binnen 
NOS Nieuws door aan te geven dat de NOS vroeger een chique meneer was en dat het nu 
gewoon een veelzijdige burger is.104  
 
In diezelfde nota wordt de voorspelling gedaan dat deze nieuwe aanpak zal leiden tot 
veel discussie op de redactie; de nieuwsselectie voor de eerstelijnsvoorziening zal op-
nieuw  ‘uitgevonden’  moeten  worden.  Die  voorspelling  komt  uit.  Een  binnenlandredacteur  
weet het ontstane gevoel op de redactie treffend te formuleren: ‘Ik  dacht  dat  ik  altijd  wist  
wat nieuws was voor de NOS en ik weet dat nu even niet meer, of niet zo goed als dat ik 
dat  drie   jaar  geleden  wist.’105 De nota met de titel Wat is Nieuws bij NOS Nieuws? is dan 
ook niet overbodig.106 Gecheckte nieuwsfeiten over alle sectoren in de samenleving blij-
ven het uitgangspunt voor NOS Nieuws. Aan dat uitgangspunt wordt echter toegevoegd 
dat het nieuws steeds sneller wordt gebracht en dat uitspraken, verwachtingen, publica-
ties of geruchten daarom ook nieuwsfeiten zijn die NOS Nieuws kan melden. Nieuwsfei-
ten die niet zelf gecheckt kunnen worden (of niet snel genoeg) worden toegeschreven 

                                                 
101 Quandt  &  Singer,  “Convergence  and  Cross-Platform  Journalism”,  134.   
102 NOS, Het nieuwe 24uur, 11. 
103 Ibidem, 10.  
104 Interview op 19-07-12. 
105 Interview op 24-07-12. 
106 NOS, Wat is Nieuws bij NOS Nieuws? 
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aan de oorspronkelijke bron. Procesjournalistiek, zo beschrijft het document, wordt bij 
NOS Nieuws beschouwd als een normale vorm van journalistiek, met name online. Be-
richten worden voortdurend en zichtbaar ge-updatet, het publiek kan eventueel de feiten 
vaststellen of ontkrachten. De nota benadrukt tevens dat de uitstraling van de site niet 
heel anders moet worden dan dat deze nu is.107 
 
Op de redactie vindt inderdaad de nodige discussie plaats over de vraag of een bericht 
nieuws is of niet. Waar een deel van de redactie terughoudend is met het brengen van 
allerlei   ‘triviale’  of  kleine  nieuwsfeiten,   is  een  ander  deel   juist  voorstander  van  het  bren-
gen van zo veel mogelijk verhalen. Die discussies spelen zich vooral af op de Nieuwsdesk, 
de plaats waar een eerste nieuwsselectie plaatsvindt. Hier checken de redacteuren het 
binnenkomende nieuws en verwerken dit tot korte berichten voor de site. De eindredac-
teur beslist uiteindelijk welke berichten wel en niet worden gepubliceerd. De eindredac-
teuren  werken  in  drie  shifts  van  ’s  ochtends  vroeg  tot   ’s  avonds  laat  en  zij  zitten  wat  be-
treft hun nieuwsselectie niet allemaal op één lijn. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid bij 
de redacteuren van  de  Nieuwsdesk.  Zo  staat  er  op  een  dag  het  bericht  met  de  titel  ‘Toch  
frietjes  op  de  Floriade’  op  de  site  van  NOS  Nieuws.108 Het bericht gaat over de Floriade, 
die ondanks haar duurzame en gezonde karakter toch heeft besloten om patat te verko-
pen omdat er klachten van bezoekers waren binnengekomen over het ontbreken van 
frieten op het park. De eindredacteur die in de middag de plaats overneemt van zijn 
voorganger, spreekt zijn verbazing uit over de plaatsing van dit bericht over de Floriade. 
Hij vindt het nieuws erg discutabel en geeft aan dat hij dit als eindredacteur niet zou heb-
ben geplaatst.  
 
Tegelijkertijd heeft zijn voorganger besloten om een bericht over het stoppen van het 
Straatnieuws in Utrecht niet te plaatsen. De eindredacteur is het niet eens met die keuze 
en besluit om het verhaal alsnog op de site te plaatsen. In zijn ogen is dit maatschappelijk 
gezien   veel   relevanter   dan  de   frietjes:   ‘Die   frietjes   zijn  misschien   in   lijn  met  de   internet 
first-strategie, maar ik vind dat er nu te veel ditjes en datjes op de site verschijnen. In mijn 
ogen  is  dat  geen  goede  ontwikkeling.’109 De bezoekers van de site denken dat daar mis-
schien  anders  over.  Zo’n  twee  uur  na  de  plaatsing  van  het  bericht  over  de  Floriade  is  het  al  
ruim 4000 keer bekeken, zo laat een van de nieuwsdeskredacteuren lachend weten aan 
de  collega’s  van  zijn  redactie. 
 
De eindredacteuren van radio en televisie staan elke dag voor soortgelijke keuzes, welk 
nieuws brengen zij wel en niet in hun uitzendingen? Ook deze eindredacteuren maken 
niet allemaal dezelfde keuzes. Gezien de beperkte ruimte op radio en tv is de kans groter 
dat zij dezelfde verhalen selecteren, maar ook daar wordt onderling gediscussieerd over 
de keuze van het nieuws. Bij de Nieuwsdesk verwerken ze de hele dag door een groot 
aantal berichten, in feite kan elk bericht worden doorgeplaatst. Daarom is die afbakening 
van de selectie in de praktijk lastiger. De discussies over klein nieuws zoals frietjes en 

                                                 
107 Ibidem, 2. 
108 Zie: http://nos.nl/artikel/379139-toch-frietjes-op-de-floriade.html (gepubliceerd op 1 juni 2012). 
109 Observatie op 01-06-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum.  
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straatnieuws, worden niet voortdurend redactiebreed gevoerd, maar vinden vooral plaats 
op de Nieuwsdesk.  
 
NOS Nieuws is bewust bezig met het zoeken naar een duidelijk (online) profiel. Tijdens 
een van de plenaire vergaderingen die ik bijwoon, krijgt de redactie van NOS Nieuws 
bezoek van een marketeer die het merk NOS onder de loep neemt.110 NOS-directeur Jan 
de Jong geeft in deze bijeenkomst aan dat de NOS niet alleen meer kan bouwen op kwali-
teit, de nieuwsorganisatie heeft ook een goed imago nodig. Nu wordt de NOS volgens De 
Jong nog te veel gezien als grijs en elitair. Het vinden van een merkprofiel is bij de omroep 
nog best lastig, zo erkent ook de marketeer tijdens deze bijeenkomst, gezien de brede 
taak om alle Nederlanders te voorzien van journalistieke berichtgeving. De relevante 
vraag is waar de NOS voor staat. De invoering van de internet first-strategie roept op dat 
vlak vragen op. Het online platform laat NOS Nieuws zoeken naar hun nieuwsdrempel: 
zijn berichten in de categorie opmerkelijk of showbizz relevant omdat ze een grote groep 
Nederlanders aanspreken? In hoeverre is snelheid belangrijker dan het checken van 
nieuws?  
 
Een van de discussies die bijvoorbeeld wel redactiebreed bij NOS Nieuws werden ge-
voerd, ging over het al dan niet online plaatsen van het bericht over de scheiding van 
Ruud Gullit en Estelle Cruijff. Op de dag dat dit nieuws bekend wordt, is na overleg met 
eindredacteuren en de HRV besloten om het niet online te brengen. De hoofdredactie 
komt een dag later met de constatering dat ze dit nieuws eigenlijk wel hadden moeten 
publiceren op nos.nl. Het bericht was namelijk het gesprek van de dag, zo luidt het argu-
ment. Op alle sites werd erover gesproken en op de sites van Nu en de Telegraaf vond het 
bericht gretig aftrek bij de online nieuwsconsumenten.  
 
Waarom  zou  NOS  Nieuws  zo’n  (geverifieerd)  bericht  niet brengen, vroeg de hoofdredac-
tie zich hardop af in de 13.15 uur-vergadering de dag erna. NOS Nieuws wil een represen-
tatief beeld brengen van het nieuws, en als blijkt dat mensen dit nieuws graag lezen, dan 
moet dat ook op de site worden gezet. De nieuwsorganisatie moet tenslotte alle doel-
groepen van de samenleving bedienen, zo redeneert de hoofdredactie. Dat dit nieuwsfeit 
niet in radio- of televisie-uitzendingen werd gebracht, daar lijkt iedereen het over eens. 
De discussie bleef beperkt tot het brengen van dit nieuwsbericht op de site.  
In diezelfde 13.15 uur-vergadering blijkt dat niet iedereen het met het standpunt van de 
hoofdredactie  eens  is.  Redacteuren  twijfelen  aan  de  relevantie  van  het  bericht:  ‘Waarom  
is het belangrijk, is het niet meer een privézaak?’  Ook  komt  de  vraag  naar  voren  of  het  
wel past bij het imago van NOS Nieuws. Een redacteur vraagt zich af waar de grens ligt en 
of het nu geen glijdende schaal wordt. Ondanks het feit dat de redactie er verschillend 
over denkt, laat de hoofdredactie nogmaals weten dat dit wel de lijn is die ze in wil zet-
ten.111 In een verslag van deze 13.15 uur-vergadering in iNews schrijft de hoofdredactie 
het volgende: 

 

                                                 
110 Observatie op 01-06-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
111 Observatie op 13-06-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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‘Ruud  en  Estelle  gaan  scheiden.  Ruud  Gullit  dus  en  het  nichtje  van  Johan  Cruijff. 's Morgens in 
de Telegraaf als een gerucht, later bevestigd door het management van beide voorheen gelief-
den. Nog later ook de oorzaak: mevrouw Gullit zou iets hebben met een bokser. 
  
Een wat een vreemd begin van een evaluatieverslag, maar deze inleidende zinnen zijn nodig, 
omdat de 13.15 uur-vergadering ging over de vraag: hadden we het (bevestigde) bericht van de 
scheiding van deze bn’ers (mate van bn-heid verschilt) moeten melden? Op de site. Ik had gis-
terochtend ernstige twijfels – Ruud en Estelle, dat is toch wat anders dan Jan en Yolanthe (en 
later Wesley). Besloten om het niet te melden dus. Later bleek het bericht op vele, andere sites 
het meest gelezen bericht te zijn. Veruit (zeker toen de vermeende oorzaak bekend werd) zelfs. 
  
Veel discussie hierover: uiteenlopend tussen wel en niet. Moet het in een rubriek (rubriek op-
merkelijk), of in de opsomming van nieuwsberichten tussen Syrië en de NBA-finale? In de in-
ternet first-visie staat dat het gesprek van de dag ook zichtbaar/leesbaar moet zijn bij de 
NOS. Conclusie: daar past het bericht in over de scheiding van Ruud en Estelle. In een bericht 
op de site, in een bericht op de 401. Omdat het past in een representatief nieuwsbeeld van de 
dag. Goed om hierover te discussiëren, want het gaat ook over ons DNA – on het zo te formule-
ren. En ja, er zijn veel belangrijkere zaken dan de scheiding van Ruud en Estelle. Gelukkig 
maar.’112 

 
De  hoofdredacteur  ziet  zo’n  verschuiving  binnen  NOS  Nieuws  als  een  logisch  gevolg  van  
een veranderende samenleving en is van mening dat ook een scheiding tussen twee be-
kende mensen relevant genoeg is om te brengen op nos.nl. In een interview zegt hij daar-
over: 
 

‘Je  bent  altijd  een  onderdeel  van  de  samenleving  waarin  je  opereert  als  journalistieke  organisatie.  En  
als je dan vindt dat je ervoor bent om een breed publiek van nieuws te voorzien, een heel breed pu-
bliek, van niet opgeleid tot hoog opgeleid, van jong tot oud, dan moet je de conclusie trekken dat uit 
die opdracht anno nu volgt dat je uit allerlei segmenten uit de samenleving laat zien wat er is. Daar 
horen ook dit soort dingen bij.113 

 
De tegenstanders vallen vooral over het argument dat het bericht over Ruud & Estelle het 
gesprek  van  de  dag  was:   ‘Waar  mensen  allemaal  niet  over  praten.  Dat  vind   ik  niet  echt  
een sterk argument. Gesprek van de dag? Hoe ver ga je daar dan in? Mensen hebben het 
wel  over  meer  onzin.’ 114 Ook gaan er geluiden op van journalisten die het idee hebben dat 
NOS Nieuws vooral bang is om de boot te missen met populaire onderwerpen. 115  
 
Bij de Volkskrant maken redacteuren zich ook zorgen over de online nieuwsselectie op 
vk.nl. Het publiek van de kwaliteitskrant is gemiddeld genomen hoog opgeleid en de 
krant richt zich in het bijzonder op politiek, opinie en cultuur. Niet alle journalisten zien 
die signatuur voldoende terug op de eigen site. Ze hebben het gevoel dat er op de site 
meer ruimte is voor nieuws dat trivialer, luchtiger, smeuïger en oppervlakkiger is dan wat 
de eigen krant zou brengen. Een chef van de krant spreekt daarover zijn zorgen uit: 
 
                                                 
112 Evaluatieverslag van de hoofdredactie op 13-06-12, in iNews. 
113 Interview op 24-07-12. 
114 Interview op 10-07-12. 
115 Interview op 17-07-12. 
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‘De  drempel  ligt  veel  en  veel lager. Maar ja, zij leven per minuut, op internet is het zo dat alles 
wat  “nu”  interessant  is,  en  “nu”  is  dan  heel  kort.  Bij  ons  is  de  lat  toch  anders,  wat  morgen  ook  
nog in de krant staat. Dat is wel een groot verschil.116  

 
Journalisten vinden het opmerkelijk dat een online platform van hetzelfde merk andere 
kwaliteitscriteria hanteert dan de krant. Voor nieuwsconsumenten moet dat onderscheid 
er niet zijn: 
 

‘Soms  durft  de  krant  op  internet  dingen  die  ze  niet  in  de  krant  durft,  wat  heel  raar  is.  Je  moet  
wel dezelfde kwaliteitscriteria hanteren als bij je eigen krant. Je bent een merk, als de VK op in-
ternet in de fout gaat, wordt de gewone krant daar ook op aangekeken. En terecht. Het is één 
stem.’117  

 
Voor sommige redacteuren is het inherent aan het platform dat er online andere journa-
listieke keuzes gemaakt worden en zij beschouwen dat niet direct als strijdig met de ei-
gen principes. Het online platform heeft andere en meer (publicatie)mogelijkheden. 
Waarom zou je daar geen gebruik van maken? 
 
Omdat de internetredactie en de krantenredactie niet meer samen op één nieuwsvloer 
werken, heeft een deel van de journalisten in Amsterdam het gevoel dat de site alleen 
maar verder van het profiel van de krant af komt te staan. De online redactie van de 
Volkskrant werkt tenslotte door deze de-convergente strategie intensiever samen met de 
internetcollega’s  van  het  Algemeen Dagblad, Het Parool en Trouw, dan met de eigen kran-
tenjournalisten. Deze Persgroeptitels delen niet alleen redacteuren, maar ook verhalen 
met elkaar.  
 
Dat de selecties van het nieuws en de kwaliteitscriteria op de site en in de krant niet syn-
chroon lopen, is bijvoorbeeld zichtbaar tijdens de berichtgeving in de zaak van Dominique 
Strauss Kahn. Op woensdag 18 mei om 10.30 uur wordt er zoals gebruikelijk vergaderd in 
het kantoor van de hoofdredacteur. Eén van de onderwerpen die wordt besproken, be-
treft de zaak rondom IMF-directeur-generaal Dominique Strauss Kahn. Hij is door een 
kamermeisje aangeklaagd voor aanranding. Een van de leidinggevenden stelt voor om 
een profiel te maken van het vermeende slachtoffer, het kamermeisje, maar geeft aan 
dat ze heel goed in bescherming wordt genomen en dat er daarom weinig informatie 
over haar te vinden is. Hij weet niet of het voldoende is om er een verhaal van te kunnen 
maken.118 
 
Tijdens deze vergadering om 11.06 uur is er op de website van de Volkskrant een artikel 
verschenen   over   dit   slachtoffer   met   de   titel   ‘Aangerand   kamermeisje   woont   in   aids-
huis’.119 Dit verhaal is niet van de hand van een eigen internetredacteur van de Volks-

                                                 
116 Interview op 24-04-11. 
117 Interview op 28-04-11. 
118 Observatie op 18-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
119 Zie: http://www.volkskrant.nl/buitenland/aangerand-kamermeisje-woont-in-aidshuis~a2433204/  
 (gepubliceerd op 18-05-2011). 
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krant, maar van AD-journalist Eric Borsje, zo meldt het stuk. Door de samenwerkende 
strategie van alle (online) Persgroeptitels, kunnen dit soort verhalen onderling uitgewis-
seld worden op de verschillende sites. Het verhaal van Borsje is gebaseerd op een verhaal 
van de Amerikaanse krant New York Post. Op basis van die bron wordt er in het verhaal 
vermeld dat het kamermeisje in een aidshuis zou wonen. Op de redactie van de krant 
wordt er niet gesproken over dit specifieke nieuwsverhaal dat op de eigen site is ge-
bracht.  
 

 
 
Diezelfde middag vindt er op de redactie in Amsterdam zoals elke dag om 14.30 uur, 
overleg plaats tussen de chef-in en chef-uit. De chef-in laat op dat moment de chef-uit 
weten welke verhalen er door de redactie worden gemaakt. Hij zegt over het verhaal 
rondom Dominique Strauss Kahn het volgende: 
 

‘Buitenland  doet  iets  met  Strauss-Kahn. Er is net iets naar buiten gekomen over het feit dat het 
slachtoffer  aids  zou  hebben.  Daar  moeten  we  dus  nog  even  naar  kijken.’120 

 
De opmerking  ‘net’  is  hier  relatief.  Het  bericht  staat  dan  al  ruim  drieënhalf  uur  op  de  site  
van de eigen krant. Om 17.20 uur vindt vervolgens het voorpaginaoverleg plaats onder 
leiding van de chef-uit. Een van de leidinggevenden geeft aan dat de Amerika-

                                                 
120 Observatie op 18-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
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correspondent een verhaal schrijft over Strauss-Kahn. Wanneer een collega vraagt waar 
het stuk over zal gaan, luidt het antwoord: 
 

‘Dat  bericht  over  dat  het  slachtoffer  aids  zou  hebben,  dat  doen  we  niet.  Dat  komt  van  de  New York 
Post, maar dat is geen betrouwbare bron. Andere grote media nemen het ook niet over, dus dat 
moeten  we  niet  doen.’121 

 
Geen van de aanwezigen spreekt over het feit dat dit verhaal van de New York Post on-
dertussen al een paar uur op de eigen website van de Volkskrant staat, bovendien van de 
hand van een collega-journalist van het Algemeen Dagblad. In het interview dat ik later 
heb met de leidinggevende die betrokken was bij de berichtgeving over Strauss-Kahn 
voor de krant, vraag ik of er overleg met de internetredactie was geweest over het ver-
haal gebaseerd op de New York Post: 
 

De internetredactie had een bericht geplaatst over het meisje dat in een aids-huis zou wonen, dat 
was gebaseerd op een bron van de New York Post... 
 
Leidinggevende: Daar was ik het dus niet mee eens! 
 
Dat gaf je aan in het voorpaginaoverleg, dat dit voor jullie geen betrouwbare bron is... 

 
Leidinggevende: Nee, de New York Post niet. Ik heb zelf in de VS gezeten maar die krant ge-
bruikte ik nooit, want die lui schrijven van alles op en het klinkt allemaal wel leuk, maar vaak 
hoor je er niks meer van. Dat is ook met dit het geval, ik heb sindsdien niks meer van dat ver-
haal vernomen. 
 
Heb jij ook contact gehad met de internetredactie over dit specifieke verhaal? Hebben ze jullie 
daarover gebeld? 
 
Leidinggevende: Nee, ik heb geen contact met ze daarover gehad.  
 
Zou dat anders gegaan zijn als zij nog op de redactie in Amsterdam hadden gezeten? 
 
Leidinggevende: Dan hadden we veel eerder ingegrepen denk ik, ja. Die fysieke afstand maakt 
het psychologisch ook iets moeilijker om in  te  grijpen,  want  dan  lijkt  het  zo  van:  “lopen  ze  weer  
in  Amsterdam  te  zeuren”.  Terwijl  als   je  hier  bent, kan je het op een vriendelijke manier bren-
gen, dat komt toch anders over.122 

 
De chef van de online redactie, die op dat moment zelf niet aan het werk was maar er 
later  wel  met  collega’s  over  heeft  gesproken,  geeft  in  een  interview  aan  dat  de  redacteu-
ren in Rotterdam hier inderdaad te snel hebben gehandeld en dat ze achteraf constateer-
den dat de New York Post geen betrouwbare bron is. De chef denkt niet dat het anders 
was gelopen als de internetredactie nog in Amsterdam had gezeten omdat ze vanuit die 
opzet ook altijd al zelfstandig keuzes maakten wat betreft de selectie van verhalen. Wat 
wel een reëel scenario was geweest, zo geeft deze chef aan, was dat het bericht op de site 

                                                 
121 Observatie op 18-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
122 Interview op 30-05-11. 
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eerder opgemerkt was door iemand van de krantenredactie omdat ze het zouden horen 
als er over het bericht werd gesproken door de internetredacteuren. De chef geeft daarbij 
aan dat de krantenredacteuren ook wel eens dit soort fouten maken en vindt het daarom 
geen halszaak: 
 

‘Ach,  dan  gebeurt  het  een  keer.  Het  feit  dat  mensen  dat  opvalt  en  dat  erover  gesproken  wordt,  
daarvan denk ik dan "dan komt dat dus wel goed". Want er verschijnen ook wel eens in de krant 
berichten waarvan achteraf andere redacteuren zeggen van "Nou, dat is eigenlijk niet zo de 
juiste insteek of de juiste bron.”  Ik  vind  het  eigenlijk  ook  wel  leuk  om  te  merken  dat  mensen  je  
hier  in  de  gaten  houden.’123 

 
Ondanks het feit dat de krantenjournalisten het verhaal van de New York Post als onbe-
trouwbaar bestempelen, hebben de bezoekers van vk.nl het bericht veelvuldig aange-
klikt. Een dag later, op 19 mei, staat het bericht van Eric Borsje op nummer één van de vijf 
meest gelezen berichten op vk.nl.  
 
De online strategie van de Volkskrant zorgt ervoor dat de krant en de site verschillende 
redactionele keuzes maken met het oog op de betrouwbaarheid van het nieuws, terwijl 
de redacties wel opereren onder dezelfde titel. Omdat de online redactie intensief sa-
menwerkt met andere titels die andere maatstaven hanteren, is het lastiger om trouw te 
blijven aan het eigen profiel en de eigen kwaliteitsnormen. Voor consumenten is dat on-
derscheid niet duidelijk, zij zien de Volkskrant als overkoepelende (nieuws)merk. 
 
Bij de FD Mediagroep zijn de journalisten niet zozeer bezorgd dat de sites van BNR en FD 
afwijken van het profiel van de krant en de radiozender. De doelgroepen van deze mer-
ken zijn veel meer afgebakend dan bij NOS Nieuws of bij de Volkskrant, ze bedienen 
allebei een eigen niche. Waar Het FD zich richt op een publiek dat is geïnteresseerd in 
financieel-economisch nieuws, richt  BNR  zich  op  ‘de  uitdagers:  ondernemende  groeizoe-
kers,   inspirerende   vernieuwers   en   traditionele   bestuurders’.124 De radiozender hanteert 
voor het afbakenen van die doelgroep een nieuwsprofiel – getiteld BNR Geel – dat aan de 
hand van vijf pijlers is beschreven. De kleur geel verwijst daarbij naar het gele logo van de 
radiozender. Dit profiel geeft de journalisten houvast met betrekking tot de nieuwsselec-
tie voor de zender en voor de site. Op de redactie hangen briefjes die de redacteuren 
voortdurend moeten attenderen op deze specifieke BNR-thema’s:   ambitie,   mobiliteit,  
economie & beleggen, innovatie en techniek.125 Deze   thema’s   moeten   ook   dienen   als  
uitgangspunt voor de website. De website heeft daarnaast ook ijkpersonen die de namen 
Erik en Daphne dragen, zo leest een interne nota over de BNR-website: 
 

‘BNR.nl  moet  in  het  kort  al  het  nieuws  hebben  dat  voor  de  BNR-lezer relevant is. We schetsen 
dus een compleet beeld van de wereld van de BNR-lezer. Niet van de hele wereld, niet van ie-
dere wereldburger, maar van de BNR-lezer.  Dat  zijn  Erik  en  Daphne.’126  

                                                 
123 Interview op 15-09-11. 
124 FD Mediagroep, Uitgeefplan 2012, 12. 
125 FD Mediagroep, De vijf pijlers van BNR Nieuwsradio (Amsterdam: BNR Nieuwsradio, datum onbekend). 
126 FD Mediagroep, Aandachtspunten BNR webredactie, 1. 
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De hoofdredacteur van BNR is van mening dat je als nieuwsmerk moet durven kiezen en 
dat je ook de keuze moet maken om verhalen juist niet te willen brengen. Je kunt je in zijn 
ogen onderscheiden door originaliteit, creativiteit, door te verrassen en door scherp te 
kiezen. Zo legt de hoofdredacteur van de radiozender uit: 
 

‘De  billen  van  Pippa  Middleton,  die  scoorden  ook erg goed. Maar op een gegeven moment ging 
de redactie alleen maar om cijfers op te krikken de hele tijd krampachtig op zoek naar nieuws 
over de billen van Pippa Middleton. Ja, dan ben je je core aan  het  verliezen.’127 
 

Voor de eindredacteur van bnr.nl brengt die nieuwsselectie een lastige taak met zich 
mee. Hij heeft hoge targets meegekregen van de uitgever van de FD Mediagroep. Eind 
2012 moet het aantal unieke bezoekers van bnr.nl fors omhoog zijn gebracht. Op het 
moment dat deze doelstelling wordt vastgesteld, eind 2011, zitten ze nog niet eens op de 
helft van het aantal te bereiken bezoekers. De hoofdredactie houdt daarbij nauwgezet in 
de gaten of de verhalen die op de site verschijnen wel passen binnen het BNR-profiel. De 
eind-redacteur moet er dus voor zorgen dat hij hoge targets haalt, maar dan wel met 
verhalen die bij BNR passen. En daar schuurt het nog wel eens, zo geeft hij zelf aan. Kies 
je een onderwerp dat veel bezoek genereert maar misschien minder bij BNR past, of doe 
je dat niet? Die vraag komt tijdens zijn werkzaamheden regelmatig aan de orde.128  
 
Deze BNR-eindredacteur plaatst in mei 2011 bijvoorbeeld het overlijden van de jonge, 
Vlaamse  wielrenner  Wouter  Weylandt  (26)  tijdens  de  Giro  D’Italia  op  bnr.nl.  Meteen  blijkt  
dat het verhaal erg goed   scoort.  De  eindredacteur  maakt   er   daarom  een  aparte   ‘topic-
pagina’   van,   zodat   het   verhaal   nog   prominenter   gepresenteerd   wordt   op   de   site.   Het  
verhaal trekt veel bezoekers, tot enthousiasme van de webredactie. Drie dagen later 
krijgt de eindredacteur van  de  site  een  mail  van  de  hoofdredacteur  met  de  vraag:  ‘Wie  is  
Wouter Weylandt en waarom staat hij als aparte topic op de BNR-site?’  De  eindredacteur  
begrijpt de ophef niet. BNR doet ook uitgebreid verslag van de Tour de France, waarom is 
nieuws rondom de Giro dan geen BNR? 
 
Hoge bezoekersaantallen moeten bereikt worden binnen het domein van het BNR-profiel 
en lukraak scoren met allerlei triviale berichten is voor de hoofdredacteur van BNR geen 
optie. Zo geeft hij het voorbeeld van een foto van een alien uit Rusland die uit de ruimte 
zou zijn komen vallen. Dit verhaal was ook een groot succes op de site. De fout die je dan 
kunt maken, net als bij de billen van Pippa, is dat je gaat denken dat je vooral dit soort 
berichten moet plaatsen, zo geeft de hoofdredacteur aan. Over de jonge wielrenner zegt 
hij:   ‘Niemand  kende  hem  in  Nederland!  Het  was  gewoon  een  knecht  in  een  wielerploeg.  
En hij gaat dood. Dat is natuurlijk een drama en je mag het best melden. Je kunt daar best 
wel even aandacht aan besteden, maar dat wil  niet  zeggen  dat  het  BNR  is.’129 
 

                                                 
127 Interview op 16-12-11. 
128 Interview op 08-12-11. 
129 Interview op 16-12-11. 
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Het voorbeeld van Wouter Weylandt illustreert de lastige afwegingen van de internetre-
dactie en de ingewikkelde taak voor de hoofdredacties om de nieuwsselectie voor het 
online platform te bepalen en af te bakenen. Redacteuren moeten zich altijd afvragen: 
past   dit   nieuws   bij   BNR?  Het   benoemen   van   de   thema’s   betekent   niet   dat   er   helemaal  
geen discussies meer plaatsvinden over bepaalde onderwerpen. In de nieuwsvergaderin-
gen blijkt wel dat redacteuren het belang van het BNR-profiel inzien en dat zij zichzelf 
ook de vraag stellen of het onderwerp wel bij de radiozender past. Wanneer het bijvoor-
beeld in een van die (radio)vergaderingen gaat over een stille tocht voor een caissière die 
is doodgeschoten, merkt een van de redacteuren  op:   ‘Nee,  dat  doen  wij  nooit!’  Daaraan  
wordt  vervolgens  lachend  toegevoegd:  ‘Dat  gaat  over  zielige  mensen,  bah!  Daar  houden  
wij  niet   van.’130 De hoofdredacteur geeft inderdaad aan dat dit de insteek is die ze voor 
ogen hebben: 

 
‘Een  stille  tocht,  wat  voegt dat nou echt toe aan het nieuws? Ja, we vinden het allemaal erg dat 
een   caissière   is  doodgeschoten,  maar  zo´n  stille   tocht…?  Ten  eerste  kunnen  we  het  niet  uit-
zenden, want het is stil. En wij zien niet echt wat het toevoegt. Wij kijken veel liever naar oplos-
singen. Hoe kun je nou proberen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen? Daar heb je 
echt  wat  aan.  Dat  is  wat  we  willen  uitstralen.’131 

 
Voor de hoofdredactie van BNR geldt dat het profiel van de radiozender en site overeen-
komen, beide platformen moeten dezelfde nieuwsselectie maken. Daarbij worden de 
eigenschappen van de verschillende media erkend: terwijl de radiozender niks met beeld 
kan, kan dat op de site wel. Om meer synergie tussen de platformen te creëren, vragen 
de internetredacteuren ook aan de radioredacteuren om hen te attenderen op radioge-
sprekken die waarschijnlijk nieuws op gaan leveren. Op deze manier moeten radio en site 
met elkaar op één lijn blijven. In de praktijk doen de radioredacteuren dit echter nog wel 
te weinig en denken ze te weinig aan het online platform. Daarom is er ook altijd een 
internetredacteur die de uitzendingen meeluistert en van nieuwswaardige gesprekken 
een tekstbericht maakt voor op de site. Uit de statistieken blijkt dat audiofragmenten 
namelijk minder goed worden aangeklikt dan berichten in tekst.  
 
Bij Het FD hanteren ze geen concrete pijlers of ijkpersonen. De focus op financieel-
economisch nieuws lijkt voor iedereen voldoende afgebakend, alhoewel ook hier wel 
eens gediscussieerd wordt over de selectie van het nieuws. Het beëindigen van het ANP-
contract heeft er al voor gezorgd dat de redactie minder algemene nieuwsberichten 
overneemt. De site onderscheidt zich daarmee al veel meer ten opzichte van algemene 
nieuwssites die juist veel berichten van het persbureau overnemen. De keuze om het 
contract stop te zetten was destijds van de hoofdredactie zowel een financieel als een 
inhoudelijk strategisch besluit. 
 
Alle FD-verslaggevers zijn als specialisten verantwoordelijk voor de berichtgeving in de 
krant en op de site. Ook al pakt dit in de praktijk vaak anders uit omdat de internetredac-

                                                 
130 Observatie op 12-12-11, BNR-redactie, Amsterdam. 
131 Interview op 16-12-11. 
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teuren veel nieuws zelf online plaatsen, de nieuwsselectie is hier bijna geen punt van 
discussie. Een specialist weet zelf het beste of de keuze voor een verhaal terecht is en of 
dit gebaseerd is op betrouwbare en relevante bronnen en de internetredacteuren beper-
ken zich bij hun keuze op betrouwbare persbureaus zoals Dow Jones en AP. Bij een be-
langrijke Eurotop zijn het bovendien de correspondenten uit Den Haag en Brussel die zelf 
gaan live-bloggen, niet de internetredacteuren die meer generalistische kennis hebben.132  
 
Die werkwijze kan niet voorkomen dat de internetredacteuren het nieuws altijd voldoen-
de op waarde weten te schatten. Dit is bijvoorbeeld het geval in de avonduren, als de 
internetredacteuren geen beroep kunnen doen op de kennis van hun collega-journalisten. 
Zo wordt er op maandagavond 18 oktober een belangrijk bericht over KLM gemist op de 
site. De chef van de redactie die de berichtgeving over KLM verzorgt, zegt daarover de 
volgende dag in de 10.30 uur-vergadering:  
 

‘We  hebben  gisteren  het  persbericht  over  KLM  dus  niet  goed  gelezen,  althans,  de  webdiender  
niet. Ze hadden me even moeten bellen, maar ze konden natuurlijk ook niet weten dat ik het 
ooit in mijn portefeuille had.  Stom  dus,  maar  we  willen  het  vandaag  goedmaken.’133 

 
Omdat Het FD met de krant al veel meer een niche bedient en een afgebakend profiel 
heeft – en daarom ook minder bezig is met concurrerende media – is de redactie wat 
betreft online berichtgeving een stuk minder gefocust op snelheid en de waan van de 
dag, zoals dat meer aan de orde is bij de (gratis) sites van NOS Nieuws, de Volkskrant en 
BNR. De FD-journalisten vinden dan ook niet dat hun site qua nieuwsselectie afwijkt van 
de krant. Ze zijn ook niet bang dat dit zal gaan gebeuren omdat voor iedereen helder is 
waar Het FD voor staat. De verhalen zijn online wel korter en minder inhoudelijk, maar de 
keuze van de onderwerpen en bronnen komt overeen met die van de krant. Discussies 
over scheidingen van bekende Nederlanders, overleden wielrenners en dubieuze bronnen 
omtrent aangerande kamermeisjes, zijn bij de financiële krant niet aan de orde. Zo ont-
staat er bij Het FD bijna geen differentiatie wat betreft de nieuwsselectie en de betrouw-
baarheid van de bronnen voor de site en in de krant. 
 
5.4.3 Online statistieken: alles voor de clicks?  
Het zoeken naar een duidelijke functie van het online platform en het profiel van een 
nieuwsmerk staan in relatie tot de zoektocht naar online succes. Dit succes wordt door de 
nieuwsorganisaties vooral afgemeten aan de hand van bezoekcijfers. Bereiken we een 
groot publiek? De sites van BNR, Het FD en de Volkskrant moeten geld opleveren en 
hebben (commerciële) targets. NOS Nieuws hoeft geen geld te verdienen met de websi-
te, maar de hoofdredactie koppelt de relevantie van de omroeporganisatie aan het beha-
len van een stevige (online) positie en stelt zich daarom als doel om in de top van best 
bezochte nieuwssites in Nederland te blijven.134  
 

                                                 
132 Observatie op 20-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
133 Observatie op 19-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
134 Interview op 24-07-12. 
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De nieuwsorganisaties zijn gewend aan een groot publiek en aan het behalen van (rela-
tief) hoge winstcijfers in grote omzetmarkten.135 In een online omgeving is dit bereik 
minder vanzelfsprekend gezien de fragmentatie van het publiek en de toenemende con-
currentie van nieuwe journalistieke spelers. Met een toenemend aanbod van (gratis) ho-
mogeen nieuws, moeten nieuwsredacties zich meer gaan onderscheiden en op zoek naar 
hun   eigen   ‘toegevoegde  waarde’   ten   opzichte   van   andere   nieuwssites.   Het   vereist   een  
heldere visie op het online platform: wat gaan we doen, waar staan we voor? Daarbij 
kunnen online statieken nieuwsredacties helpen om inzichtelijk te maken welke verhalen 
goed worden gelezen of bekeken door het publiek. Dit vereist tegelijkertijd een juiste 
interpretatie van de beschikbare online statistieken.  
 
Hoge clickcijfers worden gerelateerd aan het goed bedienen van het publiek en het voor-
zien in een (nieuws)behoefte. Daar ligt tegelijkertijd ook het gevaar op de loer: met voor-
al veel nieuwsberichten over populaire onderwerpen zoals seks en showbizzscheidingen 
kun je de grootste nieuwssite van Nederland worden. De vraag is of dat type berichtge-
ving aansluit bij het profiel van je nieuwsmerk en bij de daadwerkelijke nieuwsbehoefte 
van de consument die je wilt bereiken. In een journalistieke omgeving  staat  een  ‘u  vraagt,  
wij  draaien’-strategie bovendien haaks op de professionele – controlerende en democra-
tische – uitgangspunten van de journalistiek. 
 
Voor NOS Nieuws is het – gezien haar opdracht om alle burgers te bereiken met een on-
afhankelijke nieuwsvoorziening – lastig om uit te gaan van een specifieke doelgroep. Het 
profiel van NOS Nieuws is vooral gebaseerd op de kwaliteit – betrouwbaarheid en onaf-
hankelijkheid – van het nieuws. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat ook de keu-
ze voor betrouwbaar en gecheckt nieuws ter discussie kan staan: is het aan NOS Nieuws 
om scheidingen van bekende Nederlanders te brengen omdat het veel mensen interes-
seert?  Alhoewel  de  hoofdredactie  in  deze  discussie  het  argument  van  ‘het  gesprek  van  de  
dag’  aandroeg en daarbij refereerde aan het feit dat deze scheiding het best gelezen be-
richt was op Nu.nl, is het te kort door de bocht om te stellen dat de redactie zich in het 
dagelijks nieuwsproces vooral laat leiden door online statistieken.  
 
Op de Digideskredactie  van  NOS  Nieuws  hangt  een  beeldscherm  waarop   ‘live’  te  zien   is  
hoe  goed  een  verhaal  op  nos.nl  wordt  aangeklikt.  Deze  toepassing  heet   ‘Pulse’  en  deze  
real-time statistieken kunnen door alle NOS Nieuws-journalisten ook online geraadpleegd 
worden. Op het scherm worden de koppen van de berichten getoond die op de site staan 
en daarachter wordt visueel zichtbaar gemaakt, aan de hand van een rode balk, in hoe-
verre deze verhalen aftrek vinden bij het publiek. Hoe groter de balk, hoe beter het be-
richt aangeklikt wordt. Als er nieuwe berichten worden gepubliceerd online, dan worden 
deze automatisch toegevoegd aan het scherm en aan de statistieken.  
 
Deze informatie wordt bij NOS Nieuws in zeer beperkte mate gebruikt bij het selecteren 
en plaatsen van nieuwe verhalen. Redacteuren reageren enthousiast of verbaasd wan-

                                                 
135 Christensen, The Innovators Dilemma, 263-264. 
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neer een verhaal goed wordt aangeklikt, maar ze hebben meer oog voor het binnenko-
mende nieuws dan voor de statistieken van de eigen site. Dat er in de dagrapporten – die 
dagelijks worden verstrekt door de onderzoeksafdeling van de NOS – vooral veel triviaal 
nieuws prijkt in de top tien van best bekeken berichten per dag, is eerder een frustratie 
van de NOS Nieuws-redacteuren dan dat ze zich daardoor laten leiden met als doel om de 
bezoekcijfers te verhogen.  
 
De hoofdredacteur van NOS Nieuws is geen voorstander van het brengen van triviale 
nieuwsberichten om op die manier vooral hoge bezoekcijfers te genereren, maar hij vindt 
het daarentegen wel een onverantwoorde besteding van zijn budget als iemand vier da-
gen werkt aan een verhaal over Uganda waar 25 keer op wordt geklikt. Juist wanneer de 
redactie kampt met bezuinigingen moet er scherper worden gekozen wat NOS Nieuws 
wel en niet kan doen. De online statistieken geven de redactie daar beter inzicht in. De 
hoofdredacteur wil in de berichtgeving bij uitstek kiezen voor nieuws dat urgent is én 
tegelijkertijd een groot publiek bereikt.136 Het bereiken van een groot deel van de Neder-
landers is tenslotte de taak van de NOS.  
 
Bij de Volkskrant wordt er met het oog op de nieuwsselectie en de verversing van artike-
len door de internetredactie wel veel rekening gehouden met de online bezoekcijfers. De 
Persgroep Online werkt met een applicatie in het redactiesysteem waarin precies kan 
worden bijgehouden hoeveel clicks er per minuut bijkomen. Alle redacteuren van de onli-
ne redactie hebben ook zicht op die cijfers en vooral van de nieuwscoördinator wordt 
verwacht dat hij of zij deze statistieken nauwlettend in de gaten houdt. Wanneer de ope-
ner van de site een afnemend aantal clicks laat zien, dan wordt het tijd om het verhaal te 
vervangen door een nieuw (urgent) verhaal.  
 
Op   de   redactie  worden   dan   ook   regelmatig   opmerkingen   gemaakt   in   de   trant   van:   ‘Er  
staat  veel  lekker  klikkend  materiaal  in  de  home’  of  ‘tien  stukken  boven de 1000 clicks, om 
16.00  uur!  Goed  bezig’.137 Dit betekent niet dat de internetredacteuren van de Volkskrant 
zich blind staren op de bezoekcijfers. De statistieken zijn, net als hoge kijk-, luister- en 
oplagecijfers van andere media, een indicatie voor succes, maar ze zijn ook hier niet door-
slaggevend   in  het  nieuwsproces.  Redacteuren  hebben  oog  voor  verhalen  die  goed   ‘klik-
ken’,  maar  ze  passen  een  eigen  selectie  toe  op  basis  van  journalistieke  overwegingen.  Een  
internetredacteur van de Volkskrant refereert hierbij   aan   de   ‘voorlichtersfunctie’   die   hij  
als journalist heeft en de verantwoordelijkheid om te laten zien wat er in de rest van de 
wereld gebeurt: 
 

‘Het  is  heel  verleidelijk  om  vooral  toe  te  geven  aan  Wilders,  voetbal,  seks  en  berichten  in  de  ca-
tegorie opmerkelijk en curieus. Ik doe wel bewust af en toe iets over Irak of Syrië, waarvan ik 
weet dat maar heel weinig mensen het gaan lezen, maar dat wel belangrijk is om te melden. 

                                                 
136 Interview op 01-08-12. 
137 MSN Chatsessie op 14-09-11 en 12-09-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
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Ook omdat je gewoon, misschien heel ouderwets, de mensen wilt voorlichten over wat er in de 
rest  van  de  wereld  gebeurt.’138 

 
Het is bovendien te kort door de bocht om te veronderstellen dat bezoekers van nieuws-
sites alleen maar komen voor triviaal of showbizznieuws. De statistieken tonen ook aan 
dat in sommige gevallen juist de meer inhoudelijke artikelen goed worden aangeklikt. 
Daarvan getuigt ook deze opmerking in het chatprogramma van de internetredactie van 
de Volkskrant: 
 

Dit is onze top-4 van de afgelopen 24 uur:  
 
Topman Rabobank: Griekenland gaat failliet 
Europa heeft het gehad 'met dat getalm van die kut-Grieken' 
Wat gebeurt er als Griekenland failliet gaat? 
‘De  economen  weten  het  echt  niet  meer’ 
 
Wie zegt dat Griekenland niet interessant gevonden wordt?139 
 

Het blijft voor deze online redacteuren van de Volkskrant wel continu schipperen tussen 
het halen van hoge bezoekcijfers en het brengen van kwalitatief inhoudelijke verhalen: 
deze doelstellingen zijn niet altijd eenvoudig te verenigen. De hoofdredactionele visie op 
het online platform van de Volkskrant laat de nodige ruimte bestaan met betrekking tot 
de vraag hoe de redactie deze gestelde doelstellingen moet halen. Het lijkt legitiem om 
vooral veel berichten over Wilders te plaatsen: het onderwerp is politiek – een van de 
pijlers van vk.nl en van de krant – én het trekt doorgaans veel bezoek. Maar komt dit dan 
per definitie overeen met het profiel van de krant en dus van het nieuwsmerk? De bezet-
ting van de online redactie van de Volkskrant is daarbij niet ingericht op het zelf maken 
van eigen, onderscheidende verhalen, in tegenstelling tot de krant. Zij zijn daarom af-
hankelijk van het nieuws dat zich aandient via andere kanalen. De Persgroep Online heeft 
de opdracht om de vier Nederlandse nieuwssites binnen een aantal jaar winstgevend te 
maken, hoge bezoekcijfers moeten voldoende advertentie-inkomsten opleveren.  
 
Dat redacteuren zich bekommeren om de online bezoekcijfers is niet anders dan dat 
redacteuren van de krant die blij zijn met stijgende oplagecijfers. Ondanks de professio-
naliteit van de internetredacteuren creëert het een grijs gebied met het oog op de journa-
listieke onafhankelijkheid van de redactie omdat de relatie tussen de keuze van artikelen 
op een site en het aantal bezoekers direct zichtbaar is. BNR en Het FD maken een duide-
lijke inhoudelijke keuze om trouw te blijven aan het eigen profiel, maar bij de De Pers-
groep Online (en dus bij de Volkskrant) is dat profiel veel minder scherp afgebakend.  
 
Bij Het FD is de internetredactie amper bezig met online statistieken en bezoekcijfers. 
Alleen de online coördinator heeft zicht op de real-time statistieken, maar die is daar in 
de praktijk niet erg mee bezig. Hij stuurt zo nu en dan wel enkele goed gelezen verhalen 

                                                 
138 Interview op 11-05-11. 
139 MSN Chatsessie op 14-09-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
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door, maar doet dat niet structureel. Wel krijgt de webredactie van Het FD dagelijks toe-
gang tot een uitgebreid dagrapport met daarin de best gelezen berichten op de site. Met 
deze gegevens wordt door de redacteuren verder eveneens weinig gedaan. Ze zijn tijdens 
hun werkzaamheden niet bezig met verhalen die wel of niet goed worden gelezen. De 
internetredacteuren van Het FD zijn juist van mening dat ze veel meer met deze statistie-
ken zouden moeten doen. Ze leveren waardevolle informatie op met betrekking tot de 
verhalen die we maken, zo legt een redacteur van de internetredactie uit: 
 

‘Eenmaal  per  dag  krijgen we een bericht over de meest gelezen artikelen van het afgelopen 
etmaal. Maar volgens mij vergeten we hoe belangrijk het is op welke manier een artikel wordt 
aangekondigd. Als het een mooi geschreven artikel is, maar er staat een slechte kop boven, 
dan wordt  het  niet  gelezen.  Een  kop  is  online  heel  belangrijk.’140 

 
Alle redacteuren en verrijkers van de internetredactie delen die mening, maar niemand 
weet waarom er zo weinig met de statistieken gebeurt. De rest van de schrijvende redac-
teuren heeft geen inzage in de dagrapporten die de webredactie wel onder ogen krijgt. 
Alleen wanneer een liveblog op de site wordt geplaatst, zijn de online statistieken direct 
zichtbaar. Een FD-redacteur   die  meeschreef   aan   zo’n   liveblog   zegt   dat   hij   kon   zien   dat  
zo’n  800  mensen  zijn  stukjes  live  meelazen  en  dat  vond  hij  ‘eindeloos’.141 De mogelijkheid 
om direct te kunnen zien of een eigen verhaal goed wordt gelezen kan voor journalisten 
motiverend werken.  
 
Het FD is in vergelijking met de Volkskrant en NOS Nieuws als nichemedium het meest 
terughoudend  ten  opzichte  van  online  bezoekcijfers  en  verhalen  die  ‘goed  klikken’.  Aan-
gezien de site een betaalmuur heeft, zou je juist verwachten dat deze cijfers voor de re-
dactie relevant zijn. Niet alleen met het oog op adverteerders, maar ook in relatie tot de 
nieuwsbehoefte van de abonnees in het algemeen. Welke verhalen worden goed gelezen 
door betalende lezers? Hoe kun je deze groep het beste (blijven) bedienen en loyaliteit 
genereren zodat ze ook abonnee blijven? De online coördinator geeft zelf aan dat hij 
geen inzicht heeft in het aantal digitale abonnees dat is geworven na implementatie van 
de betaalmuur. Deze cijfers zouden blijven hangen bij de hoofdredactie en omdat het 
commerciële cijfers zijn, voelt de coördinator zich daar ook niet direct voor verantwoor-
delijk. Hij wordt daar door zijn leidinggevenden ook niet verantwoordelijk voor ge-
maakt.142  
 
Rekening   houden  met   je   lezers   en  het  maken   van   ‘leuke’   of   ‘aantrekkelijke’   verhalen   is  
niet specifiek toebedeeld aan de online redacties. Al voor het crossmediale tijdperk zich 
aandient zijn kranten van mening dat verhalen aansprekend en leuk mogen zijn zodat 
mensen de stukken graag lezen.143 Zo schrijft voormalig hoofdredacteur Sytze van der 
Zee, in zijn boek De Overkant over zijn jaren bij Het Parool dat bij zijn aantreden bij de 
krant  in  1988  alle  verhalen  vooral  ‘leuk’  moesten  zijn.  Leon  de  Wolff,  een  mediaconsultant  
                                                 
140 Interview op 10-11-11. 
141 Interview op 11-11-11. 
142 Interview op 23-12-11. 
143 Hermans, Beroepsmatig handelen van journalisten, 139; Usher, Making News at The New York Times, 85.  
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die met zijn eigen bedrijf veel redacties in Nederland adviseerde, pleitte aan het begin 
van het crossmediale tijdperk voor publieksgerichte journalistiek.144 Hij was daarbij van 
mening dat je het publiek vooral serieus moet nemen, maar dat dit niet betekent dat 
verhalen niet aantrekkelijk mogen worden gebracht.  
 
Wat nieuw en anders is aan online media is dat de journalisten direct inzicht hebben in 
alle statistieken en dus in de daadwerkelijke behoefte van het publiek. Bij massamedia 
vindt er geen directe interactie plaats met het publiek en dus kan de redactie in alle vrij-
heid een denkbeeldig publiek creëren. Dit is een meer abstracte opvatting van de beoog-
de lezersgroep of van de kijkers thuis. Dit publiek kan alleen nooit direct laten weten of 
men het eens is met de keuzes van de redactie, terwijl dat online juist wel gebeurt. 145 
 
Op de krantenredactie van de Volkskrant laten leidinggevenden tijdens de vergaderingen 
duidelijk merken dat de verhalen die ze willen brengen in de krant vooral leuk, mooi, 
menselijk en spannend moeten zijn. De krant mag geen huiswerk zijn, daar lijkt iedereen 
het over eens. Wanneer de hoofdredacteur na afloop van een van de dagelijkse nieuws-
vergaderingen zich bijvoorbeeld hardop afvraagt of er wel genoeg verhalen zijn voor een 
‘leuke   krant’   morgen,   kijkt   niemand   daar   vreemd   van   op.146 Uit onderstaande dialoog 
blijkt dat deze kwalificering zelfs leidend kan zijn wat betreft de nieuwsselectie voor de 
krant: 
 

Leidinggevende A: moeten we niet een lijstje maken met de beste crimes passionels wereld-
wijd? Dat is toch een prachtig verhaal? 

 
Leidinggevende B: Ja, dat is een wel een beetje een zijpad. In het verhaal van Joran van der 
Sloot slaat dit eigenlijk al nergens op... 
 
Leidinggevende A: Ja, maar als je een leuk verhaal kan maken, dan moet je dat niet laten 
toch?1 

 
Bij de nieuwsselectie voor de krant wordt er ook rekening gehouden met de eigen lezers, 
bijvoorbeeld  wanneer  een  chef  voor  een  verhaal  pleit  omdat  ‘onze  lezers  met  deze  groep  
sympathiseren’.147 Een voorpaginaverhaal over de overgang bij vrouwen wordt door een 
chef  onderbouwd  met  de  opmerking  dat  het  ‘lekker  persoonlijk  nieuws  is’  en  dat  het  bo-
vendien  ‘een  groot  deel  van  de  vrouwelijke  lezers  aangaat’.148 De  meer  ‘smeuïge’  verhalen  
worden daar ook niet bij geschuwd: 
 

Leidinggevende A: Dus dat gaat Den Haag doen: de blunders van [de minister]! 
 
Leidinggevende B: Ja, maar misschien niet blunders, maar valkuilen of zo..... 

                                                 
144 Leon de Wolff, De krant was koning: publiekgerichte journalistiek en de toekomst van de media  
 (Amsterdam: Bakker, 2005): 16. 
145 Hermans, Beroepsmatig handelen van journalisten, 176-179. 
146 Observatie op 23-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
147 Observatie op 25-05-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
148 Ibidem. 
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Leidinggevende C: Maar wel persoonlijk toeschrijven op [de minister]? 
 
Leidinggevende B: Ja, heerlijk. 
 
Leidinggevende  C:  En  juist  [deze  minister]  is  zo’n  politiek  dier. 
 
Leidinggevende  B:  Ja,  zo’n  stuk  zou  ik  wel  willen!  Voor  onze  lezers is dat heerlijk materiaal.149 

 
Naast  ‘leuk’,  vinden  de  leidinggevenden  van  de  Volkskrant  het  ook  belangrijk  dat  stukken  
‘intelligent’  zijn.  Analyses  moeten  groot  en  gedegen  zijn  en  verhalen  moeten  helder  uit-
gelegd worden. De hoofdredacteur heeft bij zijn aantreden aangegeven dat hij veel aan-
dacht heeft voor de manier waarop verhalen opgeschreven worden. Lezers moeten 
meteen begrijpen waarom een verhaal relevant is en het moet de vragen beantwoorden 
die bij lezers leven.150  
 
Bij NOS Nieuws spreekt men in de vergaderingen veelal over de kijkers- of huiskamer-
vraag die ze willen beantwoorden in de uitzendingen. Ook wordt er regelmatig de vraag 
gesteld  of  ze  nog  een  ‘leuke’  draai  aan  een  onderwerp  kunnen  geven  en  verhalen  mogen  
vooral niet te institutioneel zijn. NOS Nieuws vecht tegen het imago dat ze vooral 
‘staatsomroepachtige’  verhalen  zou  brengen:  verhalen  die  vooral  de  invalshoeken  vanuit  
de instituties behandelen en niet zozeer van de mensen op straat of in de huiskamers.151  
 
De NOS Net-redactie moet daar (onder andere) verandering in brengen door in contact te 
komen met het publiek via sociale media en andere online netwerken. Het is voor deze 
redacteuren echter niet makkelijk om een plek te verwerven op de nieuwsredactie. Al-
hoewel iedereen in eerste instantie positief reageert op het idee van de NOS Net-
redactie, hebben de redacteuren moeite om traditionele gewoontes los te laten met be-
trekking tot het garen van nieuws en het benaderen van (institutuonele) bronnen. Een 
van de NOS Net-redacteuren spreekt daarover met de nodige frustratie: 

 
‘We  zijn   in  eerste   instantie  op  de  redactie  onthaald  met  veel  enthousiasme.  Maar  wanneer   je  
dan concreet wordt en echt wat wil gaan doen dan ontstaat er een soort van stress. Wat moe-
ten wij ermee? Deze club is gewoon heel erg gewend aan instituten. De neiging om de stan-
daard clubjes te benaderen als Milieudefensie als er wat met het milieu is. Maar je kan ook ver-
der  zoeken  en  kijken  of  er  een  keer  een  ander  geluid  te  halen  is  ergens.’152 
 

De doelstelling van het nieuwe NOS Journaal – het achtuurjournaal krijgt in de zomer van 
2012 een nieuw decor en de toon van de uitzending mag toegankelijker worden – ligt in 
dezelfde  lijn  om  een  zo  breed  mogelijk  publiek  aan  te  spreken.  Het  nieuws  moet  ‘dichter-
bij’  komen  en  ‘menselijker’  zijn. Uit de plannen omtrent deze nieuwe aanpak en vormge-
ving van het achtuurjournaal   spreekt   ook   de   worsteling  met   het   imago   van   ‘een   oude  

                                                 
149 Observatie op 08-03-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
150 Interview op 27-12-10. 
151 NOS, Ten aanval (Hilversum, NOS, 2003); 8; NOS, De wereld van de kijker (Hilversum: NOS, 2004): 4. 
152 Interview op 27-10-10. 
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grijze  man’  en  een   ‘elitaire’  organisatie.153 Daar wil NOS Nieuws vanaf zien te komen en 
ze wil juist nieuwe en jongere doelgroepen bereiken, zowel online als via de traditionele 
massamedia. 
 
Bij  Het  Financieele  Dagblad  spreken  de  coördinatoren  net  als  bij  de  Volkskrant  over  ‘leu-
ke’   en   ‘mooie’   verhalen   voor   de   krant,  maar   vaker   nog   vallen   de   termen   ‘exclusief’   en  
‘onderscheidend’.   De   krant   bedient  met   zijn financieel-economische berichtgeving een 
niche: men wil  zo  min  mogelijk   ‘dezelfde’  verhalen  maken  als  de  andere   landelijke  dag-
bladen: 
 

MC: Doen we nog wat met één jaar Rutte? 
Leidinggevende A: Dat heeft het AD ook al gedaan, en de Volkskrant ook. 

 Leidinggevende B: Dat is agendajournalistiek. 
 Leidinggevende C: Laten we ons vooral onderscheiden door het niet te doen.154 
 
Wat betreft de manier waarop de krant wordt gemaakt, valt bij Het FD op dat de coördi-
natoren erg gefocust   zijn   op  het   vullen   van  de  pagina’s  en  dat  er  daarbij   in  vergelijking  
met de Volkskrant minder rekening wordt gehouden met de lezer. Zo wordt de bericht-
geving rondom het overlijden van Steve Jobs, de CEO van Apple, verspreid over verschil-
lende  pagina’s   in de krant. De MC vraagt zich tijdens de 10.30 uur-vergadering af of dit 
voor de lezer eigenlijk wel logisch is: 
 

‘Wat  ik  me  trouwens  bedenk,  moeten  we  Jobs  wel  op  verschillende  pagina’s  doen?  Die  necro-
logie moet op pagina twee natuurlijk, en dan het cursiefje op de voorpagina. Maar moeten we 
dan ook nog de reacties van andere ondernemers verderop op de Entrepeneur pagina bren-
gen?155 

 
Een van de coördinatoren begrijpt het probleem niet. Als ze vanaf de voorpagina door-
verwijzen naar de verschillende verhalen die verspreid in de krant staan, dan is dat toch 
duidelijk voor de lezers? De rest sluit zich daar bij aan en ziet niks in het voorstel van de 
MC  om  de  verhalen  rondom  hetzelfde  onderwerp  op  enkele  pagina’s  te  bundelen.  Bij  de  
Volkskrant zouden ze ervoor kiezen om een themapagina te maken, om als totaalproduc-
tie aan de lezer aan te kunnen bieden. Bij Het FD vinden ze dat niet nodig, dit betekent 
namelijk  dat  er  ‘gaten’  ontstaan  op  andere  pagina’s.  Die  moeten  ze  dan  vervolgens  weer  
vullen met andere nieuwsverhalen en dat is voor de redacteuren en coördinatoren alleen 
maar lastig.  
 
De angst dat redacties alleen nog maar rekening houden met de wens van de consument, 
offline, maar ook zeker online, is gegrond wanneer redacties ongeacht de inhoud van 
verhalen – en dus zonder uitgesproken journalistieke taakopvatting of inhoudelijke focus 
– op zoek zijn naar hoge kijkcijfers, oplages of bezoekersaantallen. Het benutten en het 
correct interpreteren van beschikbare (online) statistieken kan redacties echter ook een 

                                                 
153 Observatie op 24-05-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
154 Observatie op 14-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
155 Observatie op 06-10-11, FD-redactie, Amsterdam 
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groter publiek bezorgen met onafhankelijke en relevante verhalen. Katharine Viner, ad-
junct-hoofdredacteur van The Guardian, geeft aan hoe statistieken daarbij kunnen hel-
pen: 
 

‘Watching  the  traffic  isn't  about  clickbait – it's about finding out how your readers behave and 
what they are interested in, and if they're not, working out why not. I use our measurement 
tools to push for greater traffic for things we know are good. If a story is important, and it's not 
getting many readers, then I want it to get more. So we might promote it to a more prominent 
position, or we might change its headline for something that might work better for Google's 
mysterious algorithms. We might send it to a relevant person on Twitter, or to a broadcaster, 
or post it on our Facebook page. This is us, trying to get more readers for something that mat-
ters. In the print world, you never knew what was really being read, despite all those readership 
surveys. And you had no way to try to get it read more, because once the paper was out, that 
was it. You  kissed  it  goodbye  at  last  edition.’156  

 
De kern van dit verhaal is dat nieuws dat vanuit journalistiek opzicht belangrijk is voor een 
nieuwsorganisatie, nog meer publiek kan genereren in een online omgeving door het op 
een goede, toegankelijke manier en op de juiste plek te promoten en te presenteren. Dit 
hoeft niet te betekenen dat de focus van onderwerpen daardoor automatisch verlegd 
wordt naar meer triviale en luchtige verhalen. Dit zijn namelijk ook niet de onderwerpen 
die ervoor hebben gezorgd dat een nieuwsmerk in het offline tijdperk relevant, groot en 
bekend is geworden.  
 
Omdat de redacties nog geen (lucratief) inkomstenmodel hebben voor hun online plat-
form is het zoeken naar een juiste balans tussen commerciële doelstellingen enerzijds en 
de functie en het profiel van het (online) merk anderzijds. Massamedia zijn door jarenlan-
ge ervaring en tradities vertrouwd geraakt met de nieuwsselectie en de identiteit van de 
krant, een journaal of een radio-uitzending. Dit journalistieke referentiekader en het bij-
behorende succes moeten in een online omgeving opnieuw worden ontdekt.  
 
5.5 Conclusies 
 
Alle drie de nieuwsorganisaties hanteren een andere organisatie, werkwijze en online 
strategie met het oog op convergentie en crossmediale journalistiek. De redacties van 
Het FD en NOS Nieuws werken aan de hand van een convergente nieuwsvloer. De redac-
ties van krant en online (FD) en die van televisie, radio en online (NOS Nieuws) zijn on-
dergebracht op één nieuwsredactie om op deze manier crossmediaal te kunnen werken. 
Geïntegreerde redactiesystemen en coördinatoren moeten het platformonafhankelijk 
werken stimuleren: bronnen, ideeën en verhalen zijn toegankelijk voor de hele redactie 

                                                 
156 Katharine Viner,  “The  rise  of  the  reader:  journalism  in  the  age  of  the  open  web”,  Melbourne,  AN  Smith  
 lecture, 9 oktober 2013. Toen Viner deze lezing gaf was ze adjunct-hoofdredacteur van The Guardian en  
 hoofdredacteur vanThe Guardian Australia. In de zomer van 2015 wordt ze de nieuwe hoofdredacteur van  
 The Guardian en daarmee volgt ze Alan Rusbridger op. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/09/the-
rise-of-the-reader-katharine-viner-an-smith-lecture.  
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en vanuit deze systemen kunnen journalisten nieuws publiceren op de site. De Volkskrant 
hanteert een de-convergente strategie waardoor de redactie van de krant en die van 
online gescheiden werken, er is geen sprake van gezamenlijke redactiesystemen of coör-
dinatie tussen de platformen. In de praktijk stuiten alle drie de nieuwsredacties op pro-
blemen rondom een convergente of de-convergentie werkwijze en organisatiestructuur. 
De gemeenschappelijke factoren die daarbij een rol spelen zijn: een onduidelijk taken-
pakket, gebrek aan coördinatie tussen de platformen en het uitblijven van de vraag: wat 
doen we online? 
 
Het crossmediale takenpakket 
Het blijft voor journalisten – zowel bij Het FD als bij NOS Nieuws – een lastige taak om de 
nieuwsproductie voor meer platformen te verzorgen. Bij Het FD is het uitvoeren van de 
eerstelijnsberichtgeving in de praktijk problematisch. Journalisten zijn niet altijd in staat 
om het binnenkomende nieuws te volgen en bovendien associëren ze dit met korte, snel-
le en dus oppervlakkige berichtgeving die ze liever overlaten   aan  hun   collega’s   van  het  
web. Bij NOS Nieuws wordt die eerstelijnstaak naar tevredenheid uitgevoerd door de 
daarvoor aangewezen 24uur redactie. Van de NOS Nieuws verslaggevers en redacteuren 
die werken voor de thematische deelredacties (Binnenland, Buitenland, Economie) wordt 
echter ook verwacht dat zij meer bijdragen gaan leveren aan de eerstelijnsnieuwsvoor-
ziening voor online. Niet iedereen vindt die taak haalbaar gezien de werkdruk. Verslagge-
vers moeten soms al meerdere uitzendingen voor radio en televisie bedienen op een dag. 
Het produceren van verhalen kost voor redacteuren ook al veel tijd. Journalisten – zowel 
bij Het FD als bij NOS Nieuws – die van mening zijn dat dit wel mogelijk is, doen dit vooral 
vanuit eigen overtuiging en relateren dit aan een veranderende professionaliteit: online 
biedt veel journalistieke mogelijkheden die benut moeten worden. Dit brengt een nieuwe 
(professionele) taak met zich mee: voortdurend prioriteiten bepalen en kiezen wat je op 
welk platform doet. De de-convergente strategie van de Volkskrant zou een oplossing 
bieden voor de lastig te combineren taken voor de eerste- en tweedelijnsberichtgeving. In 
de praktijk blijven deze taken inderdaad gescheiden en kunnen de aparte redacties zich 
allebei op hun eigen taak richten. De krantenredacteuren vinden het prettig dat zij zich op 
één medium en daarmee vooral op tweedelijnsberichtgeving kunnen concentreren. De 
de-convergente strategie zorgt wel voor een (kennis)scheiding op de redactie tussen de 
specialisten van de krant en de generalisten van online. De krantenredacteuren (specialis-
ten) garen en maken eigen verhalen, terwijl de internetredacteuren (generalisten) vooral 
nieuws afkomstig van andere media en persbureaus doorzetten.  
 
Crossmediale coördinatie 
De crossmediale coördinatie die op de redacties is ingevoerd laat op de redactie van zo-
wel Het FD als die van NOS Nieuws te wensen over. De coördinatoren zouden het 
nieuwsproces platformonafhankelijk aan moeten sturen, maar in de praktijk houden zij 
zich vooral bezig met de krant of met het journaal. Ze erkennen het belang van online, 
maar voelen zich daar zelf niet voor verantwoordelijk. De coördinatoren besteden tijdens 
vergaderingen bijna geen aandacht aan de berichtgeving voor online. De internetredac-
teuren laten dit gebeuren. Zij stellen zich bescheiden en afwachtend op, als ze al bij het 
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overleg aanwezig zijn. Deze redacteuren zijn vooral gefocust op het verzorgen van een 
site die up to date moet zijn en willen daarom niet te lang vergaderen. Bij de Volkskrant is 
er geen sprake van coördinatie tussen krant en online. Dit zorgt ervoor dat redacties ver-
schillende journalistieke normen en kwaliteitsmaatstaven hanteren, waardoor discussie 
ontstaat over de juiste journalistieke aanpak: snel nieuws brengen of betrouwbaar nieuws 
brengen? De krant en online hanteren uiteenlopende normen en waarden, maar opereren 
wel onder hetzelfde nieuwsmerk: de Volkskrant. De vraag is of deze uiteenlopende maat-
staven op de site en in de krant wenselijk zijn, en of de gestelde doelstellingen – het cre-
eren van een kwalitatieve nieuwssite en het bereiken van een groot aantal online bezoe-
kers – met deze aanpak kunnen worden bereikt.157  
 
Wat doen we online: functie, profiel en statistieken 
Terugkerend probleem is het ontbreken van een heldere visie op het online platform voor 
alle drie de redacties. Dit staat in relatie tot een onduidelijk takenpakket. Het leidt tot 
vragen met betrekking tot de functie van de site (in welke behoefte van het publiek voor-
zien we?), het profiel van het nieuwsmerk (welke berichten publiceren we wel en niet?) en 
het gebruik van online statistieken (in hoeverre zijn deze van belang?). De sites maken 
geen echte keuze wat betreft de journalistieke koers, zowel wat betreft de eerste- of 
tweedelijnsberichtgeving, als de inhoudelijke nieuwsselectie (welke verhalen brengen we 
wel en niet?). Ze willen zo veel mogelijk en korte, snelle nieuwsberichten publiceren, 
maar tegelijkertijd ook achtergronden, analyses en kwaliteitsjournalistiek, zonder dat ze 
echt duidelijk zicht hebben op het gedrag en de behoefte van hun eigen publiek. Die 
tweeledige functie is voor de redactie bovendien niet altijd haalbaar; het bedienen van 
één platform vraagt al genoeg aandacht. BNR en Het FD hebben het minst last van het 
bepalen van een inhoudelijke koers; zij hanteren voor hun traditionele media een redelijk 
afgebakend (nieuws)profiel waarmee een nichepubliek bediend wordt en wijken daar 
online niet of nauwelijks vanaf. Vooral BNR maakt aan de redactie – en daarmee aan zijn 
lezers en luisteraars – expliciet duidelijk wat BNR-thema’s  zijn.   
 
De Volkskrant en NOS Nieuws hebben een minder duidelijke doelgroep en richten zich 
meer op algemeen nieuws. In een online omgeving roept dat de vraag op of alle verhalen 
daarom gepubliceerd moeten worden op hun sites. NOS Nieuws geeft aan dat met de 
komst van de internet first-strategie de nieuwsdrempel verandert: deze wordt niet zozeer 
lager, als wel breder. Dit leidt desondanks tot discussie op de nieuwsvloer: is het een 
argument om verhalen die naar verwachting goed zullen worden gelezen daarom ook te 
publiceren? Bij de Volkskrant maken redacteuren zich zorgen over het feit dat de keuze 
voor verhalen en bronnen op de site niet altijd overeenkomt met de verhalen die voor de 
krant worden geselecteerd. Door een intensieve samenwerking met andere Persgroepti-
tels verliest de site meer het eigen Volkskrantprofiel waardoor deze volgens redacteuren 
verder van de krant af komt te staan. 
 

                                                 
157 Het antwoord op deze vraag blijkt later: nee. Een jaar na de invoering van De Persgroep online wordt de  
 samenwerking met het AD verbroken. In 2013 wordt besloten om de online en krantenredacties van de  
 Volkskrant weer intensiever met elkaar te laten samenwerken op de redactie in Amsterdam.  
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Een deel van deze problemen zagen we eerder terugkomen in de beginjaren van conver-
gentie, tijdens en na ook het implementeren van een nieuwe organisatie- en werkwijze. 
De nieuwsredacties hebben moeite om te bepalen wat er van redacteuren en journalisten 
wordt verwacht met het oog op crossmediaal of (de-) convergent werken. Dit staat in 
relatie tot het uitblijven van een visie op het online platform: wie bedienen we online met 
wat voor verhalen? De online strategieën zoals geformuleerd in de fase van herdefiniëring 
– de-convergentie, internet first en de paywall – hebben onvoldoende antwoord gegeven 
op de online koers.  
 
In het volgende hoofdstuk staat de journalistieke cultuur op de redacties centraal. Is er 
sprake van een (gelijkwaardige) crossmediale cultuur of domineert enkele jaren na de 
start van een convergente redactie nog altijd de cultuur van de (offline) massamedia? In 
hoeverre is er sprake van samenwerking tussen de redacties en waarom komt dit wel of 
niet van de grond? Geanalyseerd wordt hoe de journalisten kijken naar hun vak, naar hun 
nieuwe (online) collega’s  en  naar  de  veranderingen  die  gaande  zijn  op  hun  redactie.  

 



 

 
 

6 
 

Journalistieke cultuur 
Dit is ons vak 

 
 
Bij de dagelijkse evaluatievergadering van NOS Nieuws is de hiërarchie op de redactie 
goed zichtbaar. De televisiejournalisten zijn het best vertegenwoordigd en ook het meest 
aan het woord tijdens deze vergadering. Voor de radiomensen is het tijdstip niet altijd 
gunstig om aan te schuiven, maar als ze komen dan mengen ze zich makkelijk in de dis-
cussie of ze agenderen zelf een onderwerp. De mensen van online, die zie je hier bijna 
nooit. En als ze er zijn, zullen ze niet snel de aandacht opeisen of ergens op reageren. Het 
zijn bovendien vaak dezelfde (televisie)mensen die iets in te brengen hebben of de be-
hoefte hebben om hun mening te geven over een onderwerp. Lang niet iedereen durft 
iets te zeggen tijdens deze evaluatie. Journalisten van alle platformen geven aan dat ze 
de 13.15 uur-vergadering eigenlijk geen veilige plek vinden om te evalueren.  
 
De Digideskredacteuren zeggen enerzijds dat ze geen tijd te hebben om te vergaderen, 
maar anderzijds geven ze ook eerlijk toe dat ze ook niet precies weten wat de bedoeling 
van die bijeenkomst is en of ze daar bij aanwezig zouden moeten zijn. Ze zien in dat ze 
een   aparte   positie   innemen  op   de   redactie,   collega’s   van   andere deelredacties beamen 
dat. Waarom zijn ze niet op de hoogte van de insteek van deze vergadering en de rest van 
de redactie wel? Eén van de chefs van de Digidesk  spreekt  van  ‘valse  bescheidenheid’  en  
geeft aan dat deze redacteuren het gevoel hebben dat ze zich nog moeten bewijzen en 
hun plek moeten bevechten. De Digideskredacteuren lijken echter niet zozeer bezig om 
zichzelf te bewijzen, ze lijken zich vooral neer te leggen bij hun positie.  
 
Dit hoofdstuk analyseert de journalistieke cultuur van de drie nieuwsorganisaties. In eer-
ste instantie analyseer ik of en op welke manier er wordt samengewerkt op de redacties 
en hoe zich dit verhoudt tot de traditionele autonome cultuur. In de tweede paragraaf 
bespreek ik de manier waarop de redacties communiceren over veranderende waarden 
en normen en op welke manier de hoofdredacties en leidinggevende betrokken zijn bij 
een convergente cultuur. Tot slot sta ik stil bij de hiërarchische verhoudingen op de re-
dacties   en   in  hoeverre   convergentie   daar   verandering   in   brengt.   Is   de  uitspraak   ‘culture 
eats  strategy  for  breakfast’  ook van toepassing op de drie nieuwsredacties? Naast veran-
deringen op het niveau van organisatie en werkwijze is het de vraag in hoeverre de cul-
tuur op de redactie in beweging komt.  
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6.1 Samenwerken versus autonomie 
 
Wetenschappers benadrukken de noodzaak van samenwerking, collegialiteit en het wer-
ken in multidisciplinaire teams op een crossmediale redactie.1 De hoofdredacties benoe-
men in hun beleidsplannen het belang van samenwerking tussen platformen. Uit de eer-
ste evaluaties (2005-2008) bleek dat dit in de praktijk lastig van de grond kwam. In het 
vorige hoofdstuk is beschreven dat journalisten ook moeite hebben om zelf meerdere 
(crossmediale) taken op zich te nemen en dat de crossmediale coördinatoren in de prak-
tijk voornamelijk bezig zijn met de traditionele platformen. Binnen het strakke ritme van 
het dagelijkse nieuwsproces en de hiërarchie van coördinatoren die geautoriseerd zijn om 
de uiteindelijke beslissingen te nemen, genieten journalisten een grote mate van vrij-
heid.2 Journalisten hoeven niet voortdurend verantwoording af te leggen over de manier 
waarop zij hun verhalen maken. De tijdstippen van overleg of de deadlines bepalen wan-
neer zij op de redactie aanwezig moeten zijn of wanneer ze een verhaal afgerond moeten 
hebben, maar in de tussentijd bepalen zij zelf hoe ze te werk gaan. De convergente redac-
tie vraagt daarentegen om intensieve samenwerking tussen redacties, is daar sprake van 
en in hoeverre maakt dit inbreuk op die autonome werkwijze? Kan er gesproken worden 
in termen van kruisbestuiving tussen verschillende redacties en disciplines in de dagelijk-
se praktijk?  
 
6.1.1 BNR en Het FD: vernieuwing versus gezag 
Bij Het FD is de samenwerking tussen de schrijvende journalisten en de eindredacteuren 
van de internetredactie beperkt. De internetredacteuren werken in theorie als eindredac-
teuren, maar in de praktijk schrijven ze zelf ook korte nieuwsverhalen voor de site. Dat 
gaat  niet  of  nauwelijks   in  overleg  met  hun   specialistische  collega’s.  Het  overleg  met  de 
collega’s  van  de  internetredactie  dat  zo  nu  en  dan  plaatsvindt  heeft  vooral  betrekking  op  
hun   faciliterende   functie   (‘wil   je   dit   nieuwsbericht   zo   snel   mogelijk   online   zetten?’)   en  
technische  ondersteuning  (‘kan  dit  document  bij  mijn  verhaal  worden  geplaatst?’).   
 
Een deel van de FD-journalisten schrijft met regelmaat een kort en algemeen nieuwsbe-
richt voor de site.  Dat   gebeurt  meestal   erg   ad  hoc,   bijvoorbeeld  wanneer   ‘hard’   nieuws  
zich aandient. Een bericht komt dan binnen via een persbureau of via het eigen netwerk 
en daar wordt even snel een nieuwsbericht van gemaakt. Deze verhalen worden per mail 
doorgestuurd   naar   de   internetredactie   via   de   ‘hotline’,   een   special   mailadres   waar   de  
internetredactie alle verhalen binnenkrijgt die geplaatst moeten worden op fd.nl. Dit 
systeem werkt goed, maar zal op termijn overbodig moeten worden door het nieuwe 
redactiesysteem Newspilot waarmee journalisten hun berichten rechtstreeks kunnen 
doorsturen naar de internetredactie. Uit het gebruik van deze hotline spreekt een be-
paalde mate van betrokkenheid en samenwerking voor de berichtgeving op de site. On-
derstaande berichten zijn voorbeelden van de communicatie via de hotline:  

                                                 
1 Kaltenbrunner  &  Meier,  “Convergent  Journalism  –Newsrooms,  Routines,  Job  Profiles  and  Training”,  288;   
 Lawson-Borders, Media Organizations and Convergence, 15-18; Quinn, Knowledge Management in the  
 Digital Newsroom, 51, 94. 
2 Tuchman, Making News, 74. 
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‘Ik  heb  een  interview  gehad  met  eurocommissaris  Olli  Rehn  van  Economische  Zaken.  Afspraak  
is dat we om 19.00 uur mogen publiceren op het web. Ik zet een stuk klaar en zet dat om 19.00 
uur  sharp  zelf  op  de  homepage,  ok?’ 
 
‘In  het  artikel  over  Sara  Lee  staat  in  de  eerste  zin  een  dt  fout.  Het  moet  bekend  zijn  ipv  bekent.  
Kan dat worden aangepast? Dankjewel.’ 
 
‘Ik  zit  op  het  congres.  Als  er  over  Mauro  is  gestemd  stuur  ik  je  de  uitslag  via  mijn  mobiel.  Kan  de  
zaal dan niet meteen uit denk ik. Kun jij dan snel iets maken? Is ergens tussen half elf en elf 
denk  ik.’  3 

 
De internetredacteuren waarderen het wanneer journalisten via de hotline contact zoe-
ken, suggesties doen of verbeteringen aanbrengen. Ze zijn blij met deze vorm van be-
trokkenheid. Het contact heeft vooral betrekking op foutjes die in de tekst staan en over 
het tijdstip waarop verhalen binnenkomen. Omdat de internetredactie op een centrale 
plek op de redactie zit, worden deze opmerkingen niet alleen via de mail gecommuni-
ceerd, maar mensen lopen ook langs de redacteuren voor praktisch overleg over bepaal-
de verhalen. Dit contact tussen de redacties is echter vrij minimaal, afgezien van een 
aantal enthousiaste redacteuren die frequent verhalen schrijven voor online en daarom 
wat intensiever contact met de webredacteuren onderhouden. 
 
De werkwijze op de FD-redactie is niet gestoeld op noodzakelijke onderlinge samenwer-
king tussen de specialisten en de eindredacteuren. De werkzaamheden zijn individualis-
tisch van aard: het schrijven van teksten, voor krant en site. Naast de actuele nieuwsver-
halen die de journalisten al dan niet aanleveren voor online, heeft Het FD ook enkele 
vaste rubrieken op de site waar mensen specifiek verantwoordelijk voor zijn gemaakt. 
Deze  werkzaamheden  werken  op  die  manier  verplichtend  omdat  er  dan  een  rubriek  ‘ge-
vuld’  moet  worden.  De   redacteuren   van  de   deelredactie   Beleggen  hebben bijvoorbeeld 
een specifieke beursdienst die elke dag door iemand anders wordt ingevuld middels een 
rooster.  Deze  redacteur  is  tijdens  zo’n dienst verantwoordelijk voor de beursverhalen op 
de site en in de krant. Een aantal redacteuren schrijft daarnaast dagelijks een commen-
taar voor de online rubriek FD.Comm. Bovendien zijn de FD-journalisten verantwoordelijk 
voor de online publicatie van de terugkerende kwartaalcijfers. Die cijfers verschijnen altijd 
vroeg in de ochtend en worden vervolgens zo snel mogelijk op fd.nl gepubliceerd. Deze 
verplichte en afgebakende taken worden net als de rest van de journalistieke producties 
voor online vooral individualistisch uitgevoerd en daar is geen inhoudelijke en bijna ook 
geen praktische samenwerking met de internetredactie voor nodig. 
 
De doelstelling om structurele samenwerking tussen BNR en Het FD te creëren was al 
vanaf 2008 losgelaten. Het contact tussen beide nieuwsredacties is daardoor beperkt 
gebleven tot de uitwisseling van het samengestelde nieuwslijstje met belangrijke onder-
werpen in de ochtend, zoals opgesteld door de MC, en daarnaast  vindt  er   ’s  avonds  een  
de overdracht van de voorpagina van Het FD aan BNR plaats. De eindredacteur van BNR 

                                                 
3 Citaten afkomstig uit de interne mailbox van de webredactie (Hotline) tussen oktober 2011 – januari 2012,  
 FD-redactie Amsterdam. 
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die met een avondploeg de nieuwsuitzending voor de volgende morgen voorbereidt, 
loopt ‘s  avonds naar de FD-redactie om daar van de MC een uitdraai van de voorpagina 
(van de volgende dag) te krijgen. De eindredacteur van de radio kijkt of daar verhalen 
tussen zitten waar ze iets mee willen doen in de uitzending op BNR de volgende morgen.  
 
Het  komt  voor  dat  de  eindredacteur  van  BNR  ’s  avonds  niet   langskomt,  dit  hangt  af  van  
de persoon die aan het werk is en hoe druk het is. Komt er niemand langs, dan is er ook 
niet iemand van Het FD die uit zichzelf naar beneden loopt. Het is een beperkte inhoude-
lijke uitwisseling die vooral in het belang is van BNR. Samenwerking is hier dus een groot 
woord. Een redacteur van Het FD spreekt zijn verbazing hierover uit:  
 

‘Dan  komt  er  iemand  van  BNR  om  18.00  uur  of  19.00  uur  naar  boven,  of  niet,  soms  komt  er  ook  
helemaal niemand. En die vraagt dan een printje van de voorpagina, en dan verdwijnen ze 
weer. In de rest van de krant staan natuurlijk hartstikke veel dingen die interessant kunnen zijn 
voor BNR. Of het nou voor de reguliere uitzending is, de nieuwsuitzending of voor de thema-
uitzending.  Dat  gebruiken  we  helemaal  niet  van  elkaar.  Dat  vind  ik  nog  steeds  onbegrijpelijk.’4  

  
Met de rest van de krant wordt door BNR voorafgaand aan publicatie niets gedaan. Wan-
neer de radioredacteuren in de dagelijkse nieuwsvergaderingen van BNR onderwerpen 
aandragen voor hun uitzendingen, dan zitten daar steevast verhalen bij die ze uit Het FD 
halen.  Op  dat  moment  is  de  krant  al  verschenen.  De  papieren  krant  van  de  eigen  collega’s  
fungeert op die manier als reguliere bron, net als kranten van andere nieuwsorganisaties. 
Zo hebben de radioredacteuren geen specifiek voordeel van het feit dat deze verhalen 
binnen dezelfde organisatie tot stand komen. 
 
BNR en Het FD staan zelfs enigszins wantrouwend tegenover het uitwisselen van content 
en ideeën. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt om kennis en informatie met elkaar te 
delen. Een redacteur van Het FD die eerder voor BNR werkte, kwam als radiocollega re-
gelmatig contact zoeken met de journalisten van de krant om te overleggen over econo-
mische onderwerpen die ze voor de radio zouden kunnen gebruiken. De reacties bij de 
krant waren in de ogen van deze redacteur  nogal  defensief.  ‘Ze  zeiden  dan:  kom  je  weer  
onderwerpen  van  ons  stelen?’.5 Het is volgens deze redacteur niet meteen onwil van bei-
de  partijen,  maar  de  samenwerking  omschrijft  hij  eerder  als  ‘onwennig’.   
 
De adjunct-hoofdredacteur van BNR is van mening dat juist de verschillen en uiteenlo-
pende eigenschappen van beide merken elkaar kunnen versterken. BNR zorgt vanuit die 
visie voor vernieuwing, en Het FD zorgt voor gezag. Van die wisselwerking moeten ze in 
zijn ogen meer profiteren.6 Dat de samenwerking tussen beide media niet vanzelfspre-
kend is, maar ergens wel wordt gezien als wenselijk, blijkt ook uit het feit dat in de functi-
oneringsgesprekken van BNR één van doelstellingen is om meer journalisten van Het FD 
te leren kennen. De wens om deze samenwerking te intensiveren, wordt echter niet door 
hoofdredacties uitgedragen. Meerdere journalisten van zowel BNR als Het FD zijn van 
                                                 
4 Interview op 08-01-12. 
5 Interview op 11-11-11. 
6 Interview op 16-12-11. 
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mening dat beide media nooit intensiever met elkaar zijn gaan samenwerken omdat de 
hoofdredacteuren elkaar niet lagen: 
 

‘Uiteindelijk  ligt  het  ook  aan  personen.  De  hoofdredacteuren  Jonker  en  Van  Gessel  hadden  to-
taal geen klik met elkaar. En er gebeurde ook niks. Dat zou nu ook wel eens kunnen verande-
ren.  Hoop  ik.’7 

 
Dat die persoonlijke relaties een belangrijke rol spelen, blijkt ook uit de omgang tussen de 
journalisten van de krant en het radiostation op de Haagse redacties. Ook hier werken ze 
niet structureel samen en ze zitten ook niet op één redactie. Toch is er een betere band 
dan op de redacties van BNR en Het FD in Amsterdam. De parlementair journalisten ko-
men elkaar regelmatig in de wandelgangen tegen en ze gingen in het verleden wel eens 
met elkaar lunchen. Er is geen sprake van structurele samenwerking, maar het contact is 
onderling wel goed. Op het moment dat er inhoudelijke uitwisseling mogelijk is, dan 
gebeurt dat wel.8  
 
Tijdens mijn onderzoeksperiode stuit ik op een tevergeefse poging van een BNR-
redacteur om contact te zoeken met een redacteur van Het FD. Deze FD-redacteur met 
als specialisatie pensioenen komt met een primeur: de volgende dag zullen de pensioen-
fondsen laten weten of en hoeveel zij moeten korten op de pensioenfondsen en de redac-
teur heeft al kunnen achterhalen welke fondsen inderdaad moeten bezuinigen op de 
uitkeringen. Het gaat om de drie grote pensioenfondsen ABP, PME en PMT. Het is een 
primeur die op de voorpagina van Het FD zal worden gebracht. Omdat Het FD een sa-
menwerkingsverband heeft met Nieuwsuur – in de vorm van een FD-journalist die is gede-
tacheerd is op de redactie in Hilversum – wordt er besloten om een deel van deze primeur 
diezelfde avond al te brengen in Nieuwsuur.9 Op deze manier kan er doorverwezen wor-
den naar het hele verhaal in Het FD van de volgende dag. De FD-redacteur die de pensi-
oenprimeur boven water heeft gekregen, heeft zelf contact gezocht met de collega in 
Hilversum. Ze maken de volgende afspraak: de FD-redacteur brengt een deel van de 
analyse nog diezelfde avond in de uitzending van Nieuwsuur onder vermelding van Het 
FD. Het nieuws dat ABP ook moet gaan korten blijft bewaard voor de krant van de vol-
gende dag. De FD-redacteur mag in ruil voor deze primeur het goede contact dat Nieuw-
suur heeft met Gerard Riemen, directeur van de branche-organisatie de pensioenfedera-
tie,  ‘lenen’  voor  het  eigen  verhaal  in  de  krant.  Beide  partijen vinden dit een goede deal.  
 
Als de FD-redacteur op die avond druk bezig is met het schrijven van het voorpaginaver-
haal voor de volgende dag, probeert BNR ook contact te zoeken met de redacteur van de 
pensioenprimeur. Ze hebben vernomen dat er nieuws aan gaat komen en dat drie van de 
vijf fondsen zullen gaan korten. Ook zij zouden graag Riemer in de uitzending willen heb-

                                                 
7 Interview op 08-01-12. 
8 Interview op 21-01-12. 
9 Aan een structureel samenwerkingsverband tussen Nieuwsuur en Het FD (in de vorm van een FD-redacteur  
 die in Hilversum op de redactie van Nieuwsuur is gedetacheerd) komt een einde in september 2014. De FD- 
 redacteur die bij Nieuwsuur op de redactie werkt, keert op dat moment terug naar de krantenredactie in  
 Amsterdam. Eer komt geen nieuwe redacteur in Hilversum voor in de plaats.  
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ben. De FD-redacteur neemt de telefoon echter die avond niet op en geeft daarvoor na 
afloop  als  reden:  ‘Ik  was  veel  te  druk  met  het  schrijven van mijn verhalen, ik had echt geen 
tijd  om  ook  nog  BNR  te  woord  te  staan.’10 De redacteur weet niet met welke intentie de 
radiocollega belde, want er is geen contact tussen beide partijen geweest. BNR heeft de 
volgende ochtend Riemer zelf nog in de uitzending weten te krijgen om te praten over 
het nieuws dat dan inmiddels al in Het FD is verschenen. 
 
Wanneer ik de eindredacteur van BNR (die verantwoordelijk was voor die specifieke och-
tenduitzending) vraag hoe het contact met Het FD over dit nieuws is verlopen en of ze de 
FD-redacteur bijvoorbeeld ook graag in de uitzending hadden willen hebben, zegt hij 
daarover het volgende: 
 

‘Ik  heb  gistermiddag  al  besloten  om  een  verhaal   te  maken  rond  de  pensioenfondsen.  Op  dat  
moment was nog niet duidelijk wat Het FD precies zou gaan brengen. In de loop van de avond 
werd duidelijk (ik loop altijd bij de middentafelcoördinator van Het FD langs) dat drie van de vijf 
fondsen ook zouden gaan korten. Dat was voor mij aanleiding om op te schalen. Ik wilde graag 
Gerard Riemen in de uitzending en heb dat bij een redacteur uitgezet. Blijkbaar heeft die nog 
gepoogd om [naam redacteur] te bellen, maar ik heb nooit overwogen om [naam FD-
redacteur] in de uitzending te halen.  
 
Dat doe ik bij voorkeur alleen als Het FD echt een primeur heeft of als een FD-redacteur een 
uitzonderlijke kennis van zaken heeft op een specifiek dossier. Bijvoorbeeld de vastgoedfrau-
dezaak. Of als een FD-redacteur op locatie zit. Nu zat Riemen – dankzij de joint venture tussen 
FD en Nieuwsuur – reeds uitgebreid bij Nieuwsuur. Voor mij reden om dit verhaal niet meer al-
leen aan Het FD op te hangen (hoewel wel netjes genoemd natuurlijk) maar er zelf mee aan de 
slag  te  gaan.’11 

 
Voor de journalist van Het FD was er geen urgentie om de eigen BNR-collega terug te 
bellen. De BNR-redacteur heeft verder geen pogingen gedaan om op een andere manier 
contact te krijgen, waardoor beide media hun eigen gang zijn gegaan met betrekking tot 
deze primeur. Uit de reactie van de BNR-eindredacteur blijkt dat hij van mening was dat 
het door de samenwerking met Nieuwsuur niet langer ging om een echte FD-primeur en 
dat de FD-redacteur die met de primeur kwam, in zijn ogen geen uitzonderlijke kennis 
van zaken had op dit dossier. Althans, niet voldoende om de redacteur zelf in de uitzen-
ding te halen. Nieuwsuur heeft diezelfde FD-redacteur al eerder in een van zijn uitzendin-
gen uitgenodigd als gast, juist vanwege de specifieke kennis met betrekking tot deze 
portefeuille. 
 
Wat er op de achtergrond meespeelt in de samenwerking tussen Nieuwsuur en Het FD, is 
dat Nieuwsuur als onderdeel van NOS Nieuws ook beschikt over een radiozender (Radio 
1). In sommige gevallen wordt er daarom door Nieuwsuur expliciet aangegeven dat een 
primeur alleen gedeeld mag worden met Het FD en niet met BNR. Anders zou Nieuwsuur 
tegelijkertijd een primeur weggeven aan een concurrerende radiozender. De deal dat de 

                                                 
10 Observatie op 19-01-12, FD-redactie, Amsterdam. 
11 Mailwisseling met betrokken eindredacteur op 19-01-12. 



6. Journalistieke cultuur: dit is ons vak 

229 
 

FD-redacteur   het   contact   met   Riemen  mocht   ‘lenen’   van   Nieuwsuur, was een deal die 
specifiek voor de krant was bedoeld, niet voor BNR. De samenwerking tussen Nieuwsuur 
en Het FD was in dit geval voor de betrokken FD-journalist van groter belang dan een 
samenwerking  met  de   ‘eigen’  radiozender  BNR.  Nieuwsuur had de beschikking over een 
relevante bron en gezien het tijdstip van de televisie-uitzending kon er alvast verwezen 
worden naar de krant van de volgende morgen. Het bereik in aantallen kijkers van Nieuw-
suur is bovendien groter dan het bereik in aantallen luisteraars van de eigen radiozender.  
 
Dat Het FD niet de moeite nam om BNR terug te bellen, al was het alleen maar om te 
laten weten dat samenwerking niet mogelijk was, typeert de relatie tussen deze media-
merken. De radiozender doet zo nu en dan wel een beroep op de journalisten van Het FD. 
Als de krant een (echte) primeur heeft, vraagt BNR dikwijls aan de betrokken redacteur 
om dit toe te lichten in de ochtenduitzending. Maar over de intentie van deze samenwer-
king lopen de ideeën uiteen: het zou volgens de mensen van Het FD vooral gebeuren 
wanneer een eind-redacteur nog een gat in het draaiboek heeft te vullen. Enkele 
(eind)redacteuren van BNR zijn van mening dat het eigenlijk een zwaktebod is om journa-
listen van de krant te interviewen, het is beter om een betrokkene zelf aan het woord te 
laten over het nieuws: liever de bankmedewerker dan een journalist die over deze mede-
werker schrijft. De journalisten bij BNR vinden bovendien dat lang niet elke FD-redacteur 
geschikt is voor een interview op de radio. Iemand die goed kan schrijven, kan nog niet 
meteen een goed gesprek op de zender voeren, zo redeneren zij.  
 
Andersom staan ook lang niet alle journalisten van Het FD welwillend tegenover een 
interview in de vroege morgen op de radiozender. Een aantal vindt het tijdstip te vroeg, 
zeker als ze met groot eigen nieuws die avond ervoor nog lang hebben moeten doorwer-
ken. Er zijn ook FD-journalisten die vinden dat de BNR-redacteuren slecht hun vragen 
voorbereiden. Of ze vinden het niet de moeite waard om zo vroeg op te moeten staan 
voor een gesprek dat nog geen drie minuten duurt: 
 

‘Ik  vind  dat  niet  altijd  bevredigend  hoor.  In  die  zin  dat  als  jij  ‘s  morgens  om  zeven  uur  of  kwart  
over zes wordt gebeld, dan wil ik dat best doen, maar ik wil natuurlijk ook een klein beetje de 
ruimte krijgen. Ik hoef natuurlijk geen kwartier in de uitzending, maar ik zou toch graag vier of 
vijf minuten krijgen. De laatste keer kreeg ik twee vragen en het gesprek duurde in totaal een 
halve minuut. Dan denk ik bij mezelf, volgende keer hoeft het wat  mij  betreft  niet.’12 
 

Deze interne samenwerking is niet verplicht gesteld, er zijn daarom krantenjournalisten 
die weigeren om hun (eigen) verhaal op zender toe te lichten. Een deel van de FD-
redactie vindt dit beleid erg discutabel: je zou een bijdrage op  je  ‘eigen’  radiozender  niet  
mogen weigeren, de hoofdredacteur zou dit verplicht moeten stellen. Bovendien, zo 
argumenteren deze schrijvende redacteuren, zou je als journalist toch altijd je verhaal 
wereldkundig moeten willen maken op zo veel mogelijk platformen? In het geval van 
groot nieuws is de betrokken redacteur inderdaad vaak tot laat in de avond aan het werk, 
vroeg opstaan de volgende dag voor een interview op de radio is dan niet meteen aan-

                                                 
12 Interview op 23-12-11. 
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trekkelijk, maar dat is voor deze redacteuren geen argument. Het gebeurt tenslotte niet 
dagelijks, niet eens wekelijks, dat BNR vraagt om medewerking. Om daar een probleem 
van te gaan maken getuigt volgens een deel van de FD-redacteuren van een bepaalde 
laksheid ten opzichte van je eigen mediapartner, maar ook naar je eigen krant. Het geven 
van een interview is tenslotte goede promotie voor de krant. 
 
Journalisten die samenwerking met BNR niet zozeer aanmoedigen en om-armen, bena-
drukken vooral dat de redacties allebei een ander soort journalistiek bedrijven. Zo zien de 
mensen van de krant zichzelf als specialisten. De  collega’s  van  BNR  zijn  generalisten  en  
dus oppervlakkiger: 
 

‘Wij  hebben  betere  bronnen,  en  kleinere  portefeuilles  en  veel  meer  gelegenheid  om  ons  daar  
helemaal op te storten. Zij rennen veel meer van  hot  naar  her.’ 

 
Een  andere  redacteur  van  Het  FD  geeft  aan  dat  ‘gevoelsmatig  de  kennis  ontbreekt  op  de  
BNR-redactie’.13 De radioredacteuren schrijven dan ook nooit voor de krant. Omdat ze 
daar geen tijd voor hebben, maar ook omdat ze niet aan het kennisniveau van de kran-
tencollega’s  zouden  kunnen  voldoen.  Bij  BNR  spreken  ze  dit  niet  zozeer  tegen,  ze  zijn  zich  
ervan bewust dat ze vooral generalisten zijn: 
 

‘In  principe  ben  ik  er  ook  achtergekomen, zeker bij dit soort snelle radio, je hoeft geen expert te 
zijn.  Je  moet  wel  weten  welke  vragen  er  moeten  worden  gesteld.  En  dat  weet  ik  nu  wel.’  14 

 
De radiojournalisten hebben een ander ritme en weinig eigen specialisaties waardoor het 
lastig  is  om  bijvoorbeeld  ‘portefeuillehouders’  van  de  krant  en  radio  aan  elkaar  te koppe-
len.15 De BNR-redacteuren moeten, net als internetredacteuren, de hele wereld coveren 
met een kleine groep journalisten.  
 
Het komt tijdens mijn onderzoeksperiode één keer voor dat een BNR-redacteur een stuk 
schrijft voor Het Financieele Dagblad. In dat artikel, dat zelfs op de voorpagina verschijnt, 
maakt de BNR-redacteur die verantwoordelijk is voor het verhaal echter een feitelijke 
fout. Het verhaal meldt dat Swedish Mobile failliet is, maar in plaats daarvan zou er moe-
ten staan dat Saab failliet is. Een van de coördinatoren reageert gefrustreerd wanneer hij 
de  volgende  morgen  de  krant  onder  ogen  krijgt:  ‘Als  er  een  krant  is  die  dat  moet  weten,  
dan  is  dat  wel  Het  Financieele  Dagblad.’ 16 Saab wijst de redactie van Het FD zelf ook op 
de fout en het verhaal zal de volgende dag gerectificeerd moeten worden in de krant.  
 
Voor de redacteuren van Het FD is dit maar weer eens het bewijs dat ze de verslaggeving 
niet kunnen overlaten aan hun radiocollega’s.  De  verantwoordelijke  journalist  van  BNR  is  
zich die ochtend van geen kwaad bewust en is juist erg trots dat zijn verhaal op de voor-
pagina prijkt. De radiojournalist geeft op zijn beurt aan dat Het FD alleen wel zijn naam 
                                                 
13 Interview op 07-11-11. 
14 Interview op 14-12-11. 
15 Interview op 02-11-11. 
16 Observatie op 16-01-12, FD-redactie, Amsterdam. 
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verkeerd heeft gespeld. Dat hebben ze bij de krant dan weer niet door. Deze poging tot 
samenwerking en kennisuitwisseling wordt dan ook niet beschouwd als erg succesvol. 
Hierbij kan uiteraard de vraag worden gesteld of door betere samenwerking en afstem-
ming tussen de beide partijen, dergelijke fouten juist niet voorkomen kunnen worden 
omdat ze dan eerder worden ontdekt. Terwijl de redacteuren vooral het verschil tussen 
de journalistieke platformen benadrukken is er weinig aandacht voor de manier waarop 
deze verschillende kwaliteiten en vaardigheden aanvullend zouden kunnen werken. 
 
6.1.2 Sporen van kruisbestuiving op de redactie van NOS Nieuws 
De samenwerking tussen televisie, radio en online-journalisten is bij NOS Nieuws van een 
andere orde dan tussen het FD en BNR binnen de FD Mediagroep. Het verschil is dat de 
NOS Nieuws-journalisten allemaal voor hetzelfde nieuwsmerk werken én op dezelfde 
nieuwsvloer ondergebracht zijn. BNR en FD hebben niet alleen een andere merknaam, ze 
bedienen ook een andere doelgroep en hebben daardoor een andere uitstraling. Door het 
grote aantal redacteuren en verslaggevers bij NOS Nieuws kent niet iedereen elkaar even 
goed,  maar  iedereen  beschouwt  elkaar  wel  als  collega’s. 
 
De verschillende redacties hebben gedurende de dag meerdere momenten van overleg 
met elkaar waarbij zowel de thematische redacties (Binnenland, Buitenland, Economie) 
aanschuiven als ook de programmaredacties (NOS op 3, Met Het Oog op Morgen, Jeugd-
journaal). Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven, is de aandacht voor online tij-
dens deze vergaderingen minimaal. De Digideskredactie heeft gedurende de dag über-
haupt weinig contact met de andere coördinatoren of deelredacties. De redacteuren en 
coördinatoren van de centrale tafel geven aan dat ze eigenlijk ook slecht zicht hebben op 
de werkzaamheden van online. Een coördinator van de centrale tafel geeft enigszins 
beschaamd aan dat hij niet precies weet wat de mensen van de Digidesk doen: 
 

‘Ik  heb  wel  eens  gedacht  dat  ik  misschien  gewoon  een  keertje  een  dag  met  ze  mee  moet  lopen,  
want ik heb er ook eigenlijk niet zo'n heel helder beeld bij. Er zitten vier mensen aan dat blok: een 
eindredacteur met nog drie mensen, maar wat die nou precies doen? Daar heb ik niet een heel 
goed  beeld  bij  zeg  ik  je  eerlijk.’17  

 
Deze coördinator zit op hooguit drie meter afstand van de Digideskredacteur en verga-
dert minimaal een keer per dag met een samensteller van deze redactie (weliswaar tele-
fonisch). Het is voor het dagelijkse nieuwsproces niet noodzakelijk om erachter te komen 
wat  de  collega’s  op  deze redactie de hele dag doen. Wanneer groot of urgent nieuws zich 
aandient, dan verloopt de samenwerking tussen deze platformen lang niet altijd even 
soepel.  
 
Het uitlekken van het vijfpartijenakkoord in mei 2012 is een voorbeeld van een gebrekki-
ge samenwerking tussen de verschillende deelredacties. De Telegraaf wist een concept-
versie van het politiek akkoord in handen te krijgen en presenteerde dit op een overzich-
telijke, thematische manier op zijn eigen site. Chefs en coördinatoren van NOS Nieuws 

                                                 
17 Interview op 24-07-12. 
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wilden dit op een zelfde soort manier op nos.nl plaatsen. De site van NOS Nieuws heeft 
alleen niet diezelfde (technische) mogelijkheden om dat op zo’n  manier   te presenteren, 
zo lieten de mensen van de Digidesk weten. Omdat de chefs en coördinatoren onvol-
doende kennis blijken te hebben van de techniek en mogelijkheden van de eigen site, 
ontstaat er frustratie bij beide partijen. Bij een HRV omdat hij niet begrijpt waarom de 
Digidesk het nieuws niet op een aantrekkelijke manier presenteert. Bij de samensteller en 
redacteuren van de Digidesk omdat zij zich op hun beurt totaal niet begrepen voelen. Zij 
zijn   simpelweg  niet   in   staat   om  op   zo’n  moment  de   techniek   achter   de   site   zelf   aan   te  
passen. Dit systeem wordt beheerd door de afdeling Nieuwe Media en kan niet door de 
Digideskredactie worden gewijzigd.  
 
Omdat de berichtgeving rondom het uitlekken van dit akkoord volgens meerdere betrok-
kenen erg chaotisch verloopt, ook wat betreft het contact met de Haagse redactie, wordt 
er door een eindredacteur van de 24 uursredactie een korte evaluatie geschreven. De 
belangrijkste conclusie van deze evaluatie is dat er op een moment van breaking nieuws 
niet één duidelijke coördinator of eindredacteur is die de taak op zich neemt om cros-
smediaal te denken en handelen. Het ontbreken van een platformonafhankelijke coördi-
nator belemmert daardoor de onderlinge samenwerking. De auteur van deze evaluatie 
doet een suggestie om dit bij een volgende keer te verbeteren: 
 

‘In  zo’n  hectische  situatie  moet  de  eindredacteur  elk  kwartier  rond  de  tafel gaan zitten met de 
HRV, samensteller digi en misschien ook radio/Teletekst (met de Haagse chef aan de intercom) 
om de koers te bespreken. Zodat er voortdurend heldere afstemming/werkverdeling is tussen 
Den Haag, Nieuwsdesk, Digidesk.’18 

 
In het geval van het uitgelekte nieuws over het vijfpartijenakkoord heeft het ontbreken 
van deze afstemming ervoor gezorgd dat de online berichtgeving te traag tot stand 
kwam en dat ook het contact met de radioredactie geheel ontbrak.19 Omdat de beide 
HRV’s   van   televisie   komen hebben zij, volgens de eindredacteur die deze evaluatie op 
zich  heeft  genomen,  te  weinig  oog  voor  andere  media  en  functioneert  de  redactie  op  zo’n  
moment vooral als televisiebedrijf.  
 
Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat het overleg tussen de verschillende deelredacties 
ook tijdens minder groot nieuws te wensen overlaat, is een item op 15 juni 2012 over 
kindonvriendelijke wijken in Nederland. In de 11.00 uur-vergadering wordt dit onderwerp 
– dat diezelfde ochtend al in het Radio 1 Journaal behandeld werd – voor het eerst be-
sproken:  
 

‘[Naam  verslaggever]   gaat  het  maken   voor   tv.   Ik  weet  niet  of   dat  net   zo  mooi  overkomt  als  
vanmorgen op de radio. Dat was heel mooi. Want veel gebeurt achter gesloten deuren, dus ja, 
of dat nou zo goed in beeld te vangen is...?’  20 

 

                                                 
18 NOS, Evaluatie Kunduzakkoord (Hilversum: NOS Nieuws, 2012): 1. 
19 Ibidem. 
20 Observatie op 15-05-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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Het onderwerp roept vervolgens de vraag op wat dan de beste buurt in Nederland is. Een 
van de redacteuren weet te melden dat er op de eigen site een interactieve kaart staat 
waarop opgezocht kan worden hoe goed of slecht je eigen buurt scoort. De eindredacteur 
van het achtuurjournaal   reageert   verheugd:   ‘Dan   kan   ik   vanuit   het   journaal daar mooi 
naar doorverwijzen.’ 
 
Vanuit het journaal wordt er vervolgens inderdaad naar deze toepassing op nos.nl door-
verwezen. Een chef van een van de deelredacties attendeert de Digidesk er vervolgens op 
dat hij het bericht op de site nauwelijks kan vinden. Doorverwijzen vanuit het televisie-
journaal naar een bericht dat online nauwelijks vindbaar is, lijkt hem toch niet de bedoe-
ling. De Digideskredacteur blijkt helemaal niet op de hoogte te zijn van de doorverwijzing 
en heeft het bericht inderdaad niet prominent op de site geplaatst. Hij wist niet dat de 
eindredacteur van de ochtendjournaals het bericht de moeite waard vond om naar door 
te verwijzen. 
 
De Digideskredacteur geeft aan dat het oorspronkelijke idee – het invullen van een post-
code zodat automatisch de resultaten uit de opgevraagde wijk worden getoond – niet 
haalbaar bleek omdat de (externe) tool niet werkte op de site van NOS Nieuws. Bij het 
online bericht over de kindonvriendelijke wijken is daarom nu slechts een extern bestand-
je toegevoegd waarin je handmatig je eigen buurt op kunt zoeken. De Digideskredacteur 
is hier niet erg tevreden over en begrijpt daarom niet waarom de eindredacteur hiernaar 
door zou willen verwijzen. Dit soort misverstanden ontstaan omdat er geen contact is 
tussen de eindredacteuren van televisie en mensen van de Digidesk, ook al zitten ze op 
een steenworp afstand van elkaar. Het verhaal krijgt door een toevallige interventie van 
de betrokken chef alsnog een duidelijk zichtbare plek op de site.  
 
Het inhoudelijk doorverwijzen bij nieuwsverhalen naar een van de andere platformen 
gebeurt bij NOS Nieuws sporadisch, dus dit soort misverstanden komen relatief weinig 
voor. Er worden  wel  algemene  doorverwijzingen  gegeven  zoals  ‘kijk  voor  meer  nieuws  op  
nos.nl’,  maar  doorverwijzingen  die  specifiek  aangeven  dat  informatie  op  een ander plat-
form te vinden is, zijn zeldzaam. Gebeurt het wel, zoals uit dit voorbeeld ook blijkt, dan is 
de kans aanwezig dat de communicatie tussen de betrokken redacties slecht is of zeer 
minimaal, waardoor de verwijzing niet goed tot zijn recht komt. De hoofdredacteur er-
kent dat hij weinig aandacht heeft voor het beleid rondom goede doorverwijzingen naar 
elkaar en dat hij daar misschien meer aandacht aan zou kunnen besteden.21 
 
Op het moment dat de redactie het nieuws zelf kan plannen, zoals dat bij agendajourna-
listiek of bij eigen nieuws het geval is, kan er meer tijd worden besteed aan een crossme-
diale aanpak – inclusief doorverwijzingen en online berichtgeving – dan wanneer het 
nieuws   zich   onverwacht   aandient.   In   zo’n   geval   kan   er   van   te   voren   nagedacht  worden  
over de manier waarop het nieuws kan worden verteld op de verschillende platformen. 

                                                 
21 Interview op 24-07-12. 
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De onderlinge (crossmediale) samenwerking tijdens geplande nieuwsverhalen verloopt 
een stuk beter dan in het geval van breaking nieuws of lopende nieuwsverhalen. 
 
De  verhalen  op  televisie,  radio  en  internet  over  ‘het  onbekende  kamp  van  Warschau’  die  
door twee verslaggevers van NOS Nieuws gemaakt zijn, vormen een goed voorbeeld van 
een geplande crossmediale productie.22 Het verhaal, waarvan de voorbereiding drie 
maanden in beslag nam, brengt nieuwe feiten aan het licht over een dwangarbeiders-
kamp in Warschau. Een van de verslaggevers stuitte min of meer per toeval op een aan-
wijzing dat dit kamp zou hebben bestaan en besloot daar vervolgens onderzoek naar te 
doen. De verslaggever geeft aan dat het uitgebreide dossier dat daarop volgde, nooit tot 
stand zou zijn gekomen als er geen mogelijkheid was om het verhaal online te kunnen 
brengen:  
 

‘Ik  denk  dat  dit  een  heel  mooi  voorbeeld  is  van  een  verhaal  dat  ik  niet  zou  hebben  gemaakt  als  
internet er niet was geweest omdat ik het dan allemaal niet had kwijt gekund. Dan was het zo 
klein geworden, waar had  ik  dat  materiaal  anders  kwijt  gemoeten?’  23  

 
Het uitgangspunt van het verhaal was in eerste instantie een televisieverhaal, maar toen 
bleek hoeveel informatie er voorhanden was, hebben de verslaggevers een dossierpagina 
op de site van NOS Nieuws aangemaakt waardoor het online platform als basis fungeer-
de. De bijdragen op radio en televisie moesten de kijkers en luisteraars (ver)leiden naar 
het uitgebreide dossier te gaan dat online te vinden was. Het dossier werd ingedeeld aan 
de hand van de secties: nieuwe feiten, getuigenissen, deskundigen, oude beelden. Daar-
naast was er een weblog waar de verslaggever vertelde over de manier waarop het ver-
haal tot stand was gekomen. Bij elk verhaal is bewust gekozen voor audio, video, tekst of 
alleen beeldmateriaal.  
  
Het hele project had veel voeten in de aarde, zo geeft de verslaggever achteraf aan. Het 
was een gepuzzel met roosters met mensen van de Digidesk om alles rond te krijgen. 
Omdat de Digideskredacteuren vooral overdag heel druk zijn, benaderde hij persoonlijk 
de mensen die veel in de avonden werken om dit dossier online op te kunnen tuigen. Er is 
ook veel eigen tijd in gaan zitten. Het verhaal werd uiteindelijk goed bekeken op de site 
en de hoofdredactie liet weten erg tevreden te zijn over de crossmediale aanpak van de 
twee NOS Nieuws-journalisten. Maar omdat het bij zo’n  benadering  veel  tijd  en  energie  
kost om iedereen te laten samenwerken, zijn dit soort verhalen eerder uitzondering dan 
regel bij NOS Nieuws. De nieuwsorganisatie is eigenlijk niet ingericht op het uitvoeren 
van dit soort crossmediale producties, omdat het nieuws van de dag voorrang krijgt in de 
dagelijkse routines.  
 
Een ander voorbeeld van een samenwerkingsverband dat ontstond op eigen initiatief en 
eveneens een succes werd, was de landing van astronaut André Kuipers. In een vroeg 
stadium zocht de afdeling NOS Evenementen contact met de redactie van NOS Nieuws 

                                                 
22 Zie: http://nos.nl/artikel/369441-het-onbekende-kamp-van-warschau.html (gepubliceerd op 4 mei 2012). 
23 Interview op 16-07-12. 
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om na te denken over de berichtgeving rondom de Nederlandse astronaut Kuipers, die op 
zondag 1 juli 2012 na een ruimtereis van een half jaar terug zou keren naar de aarde. Er 
werd een team Kuipers in het leven geroepen, bestaande uit een radioverslaggever (die 
Kuipers al langer volgt), een buitenland- en een Digideskredacteur. Het nieuwsteam 
dacht samen met NOS Evenementen na over de berichtgeving op alle beschikbare NOS 
Nieuws-platformen. 
 

 
 
 
Het resultaat was uitgebreide verslaggeving op televisie, radio en online, waarin de ver-
schillende media goed naar elkaar hebben doorverwezen en elkaar inhoudelijk aanvul-
den. De radioverslaggever kwam op de dagen voorafgaand aan de landing regelmatig in 
uitzendingen om te praten over de terugkeer van de Nederlandse astronaut. Op televisie 
werd er op de avond voor de landing een speciale uitzending van een half uur vanuit de 
Space Expo aan Kuipers gewijd, gepresenteerd door journaalpresentator Rob Trip. In 
deze uitzending wordt een deel van een rondleiding van Kuipers door het ruimtestation 
uitgezonden. Voor de rest van de rondleiding is er doorverwezen naar nos.nl. Op de dag 

Afbeelding 5 Het dossier Kuipers op nos.nl, gepubliceerd in juli 2012 
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van de landing komen radio en televisie wederom met speciale uitzendingen in het teken 
van Kuipers en op de site werd een liveblog bijgehouden waarop de hele landing van mi-
nuut tot minuut is verslagen. Op dit liveblog werd ook gelinkt naar het digitale kanaal 
Journaal24 waar de landing via een livestream te volgen is.  
 
Vooral de berichtgeving op de site bleek erg succesvol, meerdere verhalen van Kuipers 
haalden de top 25 van best gelezen verhalen. Omdat deze crossmediale aanpak in de 
ogen van de betrokken journalisten bij heeft gedragen aan dit succes, besluit een eindre-
dacteur van de Digi- en Nieuwsdesk om hier aandacht aan te besteden in een van de 13.15 
uur-vergaderingen. In zijn ogen zou er vaker moeten worden samengewerkt op deze 
manier en hij grijpt het moment aan om de redactie te enthousiasmeren. De betrokken 
redacteuren komen aan het woord om te vertellen over de manier waarop ze te werk zijn 
gegaan. De buitenlandredacteur zegt daarover: 

 
‘We  hebben  al  in  een  vroeg  stadium  overleg  met  elkaar  gehad:  wat  gaan  we  doen?  Met  mensen  
van verschillende deelredacties dus. Het klinkt als een open deur maar het werkt gewoon heel 
goed om bij elkaar te zitten en voorbij je eigen medium te denken. En het is belangrijk om 
mensen eigenaar van een onderwerp te laten zijn.’24 

 
De hoofdredacteur merkt tijdens dit overleg op dat het inderdaad van belang is om naar 
elkaar door te verwijzen. Hij geeft aan dat dit vaker moet gebeuren en benadrukt dat de 
mensen van de Digidesk hiervoor te benaderen zijn. De buitenlandredacteur laat weten 
dat de mensen van de Digidesk inderdaad erg behulpzaam waren en dat ze goed mee-
werkten aan het Kuipers-verhaal. Een andere journalist merkt op dat dit niet altijd van-
zelfsprekend is omdat verhalen op de site in sommige gevallen onvindbaar zouden zijn. 
Hieruit blijkt wederom dat de communicatie tussen de Digidesk en de rest van de redactie 
te wensen overlaat: 
 

Redacteur: Soms weet ik ook niet waar ik naar moet doorverwijzen. Dan zie ik het helemaal 
niet op de site terug. 
 
Redacteur Digidesk: Daarom is het ook van belang om met ons te overleggen. Bij Digi komt er 
veel  binnen  van  alle  kanten,  dus  als  je  echt  zoiets  wil  moeten  wij  dat  wel  even  weten.’25  

 
De radioverslaggever die intensief betrokken was bij de berichtgeving over Kuipers laat 
later in een interview weten dat overleg tussen redacteuren van verschillende media op 
die  manier  nog  veel  te  weinig  gebeurt.  Er  mogen  in  zijn  ogen  meer  risico’s  genomen  wor-
den om leuke dingen te doen, ook als dat een keer niet goed uitpakt. Bij NOS Nieuws 
werkt iedereen in zijn optiek te veel vanuit een vastomlijnde functieomschrijving: 
 

‘Ze verwachten van iedereen dat hij of zij werkt volgens zijn functieprofiel. Om maar even in 
bedrijfstermen te formuleren. Dus dat moet je aanleveren, dat wordt er van je verwacht en niet 
meer. Nou ja, dat kan niet in dit beroep. Ga juist eens met mensen bij elkaar zitten, hangen aan 

                                                 
24 Observatie op 04-07-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
25 Observatie op 04-07-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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de bar, of zitten op een bank en denk eens gek! Wat zouden we het allerliefste willen maken? In 
plaats  van  meteen  te  constateren:  hier  zitten  haken  en  ogen  aan.’26  

 
Volgens diezelfde verslaggever is de opzet van deze samenwerking juist geslaagd omdat 
het op eigen initiatief is gebeurd en er daarbij in eerste instantie geen toestemming is 
gevraagd   aan   een   eindredacteur   of   andere   leidinggevende.   ‘Die   hebben   vaak   een   rem-
mende werking op dit soort initiatieven omdat ze voor elke oplossing wel weer een pro-
bleem  vinden,’  aldus  de  verslaggever.27 
 
Een grote hindernis bij dit soort samenwerkingen is dat journalisten van de verschillende 
redacties  allemaal  een  ‘andere  taal’  spreken.  Een  HRV  van  NOS  Nieuws  formuleert  dat  als  
volgt: 
 

‘Je  vraagt  aan  een  fabriek  om  zowel  koekjes,  auto's  als  mobiele  telefoons  te  maken,  en  dat  a l-
lemaal binnen één ruimte! En dan vraag je van mensen ook nog om dezelfde taal te spreken, 
om op dezelfde manier te communiceren, om iets aan elkaar te hebben. Nou, dat is verdomd 
lastig!’ 

 
Los van de vaardigheden die nodig zijn om ook voor een ander platform te kunnen wer-
ken, is in eerste instantie van belang dat iemand begrijpt wat de mogelijkheden zijn en 
welke journalistieke vraagstukken daarbij komen kijken. Het is in eerste instantie belang-
rijk dat ze met elkaar kunnen communiceren, zonder dat ze het werk van elkaar meteen 
over zouden moeten kunnen nemen. De journalisten van de verschillende platformen 
spreken echter nog te weinig dezelfde taal waardoor frustraties en miscommunicaties 
ontstaan. Bij de Digidesk zijn ze bijvoorbeeld verbaasd over de beperkte kennis die de 
coördinatoren van andere deelredacties hebben over de functionaliteiten en mogelijkhe-
den van de eigen site. Een eindredacteur van NOS Nieuws geeft aan dat deze beperkte 
kennis het aanjagen van crossmediale producties belemmert:  
 

‘Het  probleem  is  hier dat we vanaf de basis niet echt crossmediaal denken, dus meteen al be-
denken: dit voor radio, dit voor tv, dit voor online. Dat zit er niet in. Het lukt niet om conceptu-
eel te denken. Waarom niet? Mensen weten niet van een ander medium wat de beperkingen 
en mogelijkheden zijn, dat  maakt  het  lastig’.28  
 

De dagelijkse routines maken het daarbij nauwelijks mogelijk, laat staan noodzakelijk om 
met elkaar te brainstormen en te communiceren over gezamenlijke producties, waardoor 
kruisbestuiving op de redacties maar zo af en toe van de grond komt. Samenwerkingen 
krijgen bij NOS Nieuws geen prioriteit omdat het bedienen van de verschillende platfor-
men in het dagelijkse nieuwsproces al genoeg aandacht vraagt. Een crossmediale produc-
tie is eerder een onderbreking daarvan, dan dat deze voorrang krijgt. De aandacht gaat 
daarbij in eerste instantie uit naar een verhaal op televisie. Internet zou nog te veel in de 

                                                 
26 Interview op 05-07-12. 
27 Interview op 05-07-12. 
28 Observatie op 12-06-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
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‘who  cares’-categorie vallen. 29 Samenwerking vergt het nodige overleg en dat is niet op 
elk moment mogelijk. 
 
6.1.3 De Volkskrant: voorbij een structurele samenwerking 
Bij de Volkskrant is een structurele samenwerking tussen de krant en online sinds de de-
convergente strategie niet langer aan de orde. Wel doen de USP-redacteuren ook na de 
fysieke scheiding nog hun best om het contact met de krant enigszins in stand te houden. 
De  expertise  van  de  collega’s  van  de krant is de belangrijkste reden waarom de internet-
redacteuren met enige regelmaat bij hen te rade gaan. Bij nieuws over economie, politiek 
of buitenlandse gebeurtenissen schromen de redacteuren niet om te bellen met de colle-
ga’s   in  Amsterdam,   zodat   ze  bijvoorbeeld  de   desbetreffende   chef  of   redacteur  met  die 
informatie kunnen citeren  op  de  eigen  website.  Het  is  niet  de  bedoeling  dat  de  collega’s  
van de krant zelf een stuk maken voor de site, maar de internetredacteuren vergaren op 
deze manier meer informatie en verwerken die vervolgens zelf in een online verhaal. Ook 
worden de online  redacteuren  in  Rotterdam  wel  eens  gebeld  door  collega’s  van  de  krant  
met de vraag of ze een stuk dat op de site staat, ook willen (her)schrijven voor de krant 
van de volgende dag.  
 
Dit wederzijdse contact laat zien dat er onder hoofdredacteur Broertjes wel degelijk een 
band is opgebouwd tussen de onlineredacteuren en de verslaggevers van de krant. Er is 
een  zekere  mate  van  vertrouwen  tussen  een  deel  van  de  collega’s  van  de  krant  en  de  site.  
Dit zijn vooral de mensen die het belang en nut inzien van goede online berichtgeving en 
hun  collega’s  van  de  internetredactie  serieus  nemen.  Sinds  de  komst  van  De  Persgroep  in  
2009 was er al geen sprake meer van een structurele samenwerking, maar omdat de 
internetredactie toen wel midden op de redactie is blijven zitten, waren ze wel altijd op de 
hoogte van de werkzaamheden van de krant.  
 
Wanneer de Newsroomredactie naar Rotterdam verhuist, blijkt dat coördinatoren van de 
centrale tafel de aanwezigheid van deze online journalisten missen omdat deze redactie 
altijd bovenop het laatste nieuws zat. Die constante alertheid van de internetredactie was 
erg praktisch, zo geeft een van de coördinatoren aan: 
 

‘Ik  moet  heel  veel  doen,  ook  het  nieuws  bijhouden.  Maar  dat  kan   je  niet  permanent.  Dus  de  
Newsroom was altijd veel alerter op dingen. Die zitten daar met zijn vijven permanent het 
nieuws bij te houden, dus ze waarschuwden wel als er wat gebeurde. Of als ik iets binnenkreeg 
van een redacteur dat meteen de site op kon, dan waarschuwde ik ook. Dat was een prettig 
contact heen en weer. Bovendien je zat naast elkaar, dat was toch ook wel handig. Dus ik vond 
het best een vruchtbare interactie.’30  
 

De situatie zoals deze was aan het begin van mijn onderzoeksperiode – een internetre-
dactie te midden van de krantencollega’s die een eigen koers varen, maar ook in nauw 
contact staan met de krant – blijkt volgens een deel van de journalisten met terugwer-

                                                 
29 Interview op 06-07-12. 
30 Interview op 28-05-11. 
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kende kracht toch redelijk goed te functioneren. Beide redacties konden gebruik maken 
van de kennis en kwaliteiten van elkaar, verklaart een chef van een van de deelredacties: 
 

‘Dat  was  wederzijdse  kruisbestuiving.  Voor  mij  was  dat dan met name die nieuwemediakant, 
dan had ik echt wat aan ze voor de krant zelf. En zij hadden weer wat aan ons, om van gewoon 
nieuws te weten, hoe moeten we dat wegen? Is dat echt belangrijk of niet? Dat vragen ze nu 
ook niet meer. Ze gaan nu niet naar A'dam bellen met de boodschap: dit is het nieuws, wat 
moeten we ermee doen? Nee nu knallen ze het allemaal op de site zonder dat ze er nou even 
expertise over raadplegen.  Dat  is  minder  geslaagd.’31 
 

Een andere chef van de centrale tafel geeft aan dat het uit huis plaatsen van de internet-
redactie betekent dat ze de Newsroomredactie minder makkelijk kunnen attenderen op 
fouten die op de site staan. Het aantal fouten zou sinds de verhuizing zijn toegenomen, 
zo verklaart een lid van de hoofdredactie. De keuze voor de verhuizing zou volgens die-
zelfde leidinggevende bij nader inzien een onvermijdbare, maar verkeerde beslissing zijn 
geweest: 
 

‘In  die  zin  zijn  wij  ook  wel  naïef  geweest.  Maar  goed,  niet  dat  we  een  keuze  hadden.  Die  Belgen  
hebben die machtswisseling gewild om ook een aantal dossiers te beslechten. Dus ja, dat was 
wel duidelijk dat we [de internetredactie] niet gingen houden. Maar je ziet nu wel dat het op 
meer terreinen wel nadelen heeft om het van je af te zetten. Dus ik sluit niet uit dat het op een 
gegeven  moment  ook  wel  weer  hier  komt.’  32  
 

De journalisten van de Volkskrant ervaren de voormalige aanwezigheid en het contact 
met de Newsroomredactie met terugwerkende kracht als prettig en ze geven aan die 
samenwerking en interactie op de redactie te missen. Een moment waarop die eerdere 
samenwerking – onafhankelijk van elkaar, maar toch in goed overleg – tot uiting komt, 
was bijvoorbeeld zichtbaar op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op woens-
dag 2 maart 2011. In plaats van één online redacteur wordt er die avond met drie journa-
listen aan de site van de Volkskrant gewerkt om alle uitslagen en updates bij te houden. 
De internet-redactie en de krantenredactie hebben, net als op alle andere dagen, geen 
gezamenlijk overleg, maar op de avond wordt er wel voortdurend informatie met elkaar 
uitgewisseld en de onderlinge sfeer is goed. 33 
 
De chef-uit leidt om 16.30 uur en 17.30 uur, respectievelijk het eindredacteuren- en voor-
paginaoverleg, net als altijd gebeurt dat zonder de aanwezigheid van online redacteuren. 
Om 18.00 uur heeft de Newsroomredactie zelf een kort overleg. De chef van de News-
room die deze bijeenkomst leidt, heeft overleg gehad met de chef-uit en met de chef van 
de Haagse redactie. De Haagse redactie is die avond telefonisch bereikbaar voor de inter-
netredactie en de chef benadrukt dat het van belang is dat de krant en site met dezelfde 
analyse naar buiten komen. Inhoudelijke afstemming is daarom noodzakelijk. De inter-

                                                 
31 Interview op 24-05-11. 
32 Interview op 25-05-11. 
33 Observatie op 02-03-11, de Volkskrantredactie, Amsterdam. 
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netredacteuren  hebben  daarnaast  een  planning  van  de  krantencollega’s  gekregen,  zodat  
ze weten wie op welke plek aanwezig is om verslag te doen.  
 
De rest van de avond vaart de Newsroomredactie een geheel eigen koers. De internetre-
dacteuren zijn continu druk met het volgen van updates op Twitter, het versturen van 
sms-alerts, nieuwsbrieven, en het doorplaatsen en verwerken van verhalen die binnen-
komen via persbureaus en andere media. De coördinatoren en eindredacteuren van de 
krant zijn op hun beurt in afwachting van de stukken die straks binnenkomen van de ver-
slaggevers die op locatie aan het werk zijn. De Newsroomredacteuren eten vanachter hun 
bureaus  en  hebben  geen  tijd  om  even  rustig  met  de  collega’s  van  de  krant te socializen. 
Niet omdat het contact niet goed is, maar omdat ze een ander ritme hebben. Tussen de 
bedrijven door attenderen de journalisten van online en de krant elkaar wel op nieuws, op 
onjuistheden en complimenteren elkaar ook wanneer daar aanleiding voor is. De verhui-
zing naar Rotterdam maakt deze manier van samenwerken onmogelijk. 
 
Eind 2011, nog geen tien maanden na de start van de online redactie in Rotterdam, be-
sluit De Persgroep om een deel van de redactie van De Persgroep Online weer te laten 
verhuizen naar het INIT-gebouw in Amsterdam. Die verhuizing vond uiteindelijk plaats in 
het voorjaar van 2012. De internetredactie van de Volkskrant zat eerst nog een periode 
op  een  gezamenlijke  redactie  met  de  collega’s  van Trouw en Het Parool. Hoofdredacteur 
van De Persgroep Online Bart Franssen stapte in november 2011 op en werd in april 2012 
opgevolgd door Laurens Verhagen, voormalig hoofdredacteur van Nu.nl. De online redac-
tie van het Algemeen Dagblad is in Rotterdam gebleven en komt niet onder de verant-
woordelijkheid van Laurens Verhagen te vallen. De internet-redacteuren van de Volks-
krant (en ook die van Het Parool en Trouw) verhuizen uiteindelijk zelfs weer naar de re-
dactie van de krant, wat betekent dat Remarque het dagelijks hoofdredacteurschap over 
de site terugkrijgt. Laurens Verhagen is bij de Volkskrant verder gegaan in de functie van 
‘Chef  Digital’.   
 
6.1.4 Een autonome redactiecultuur: regie over je eigen agenda 
Op alle drie de redacties komt de samenwerking tussen online en de traditionele media 
moeilijk van de grond en deze is alles behalve vanzelfsprekend en structureel. De redac-
ties functioneren in het dagelijkse nieuwsproces grotendeels als eilandenrijk. Bij de 
Volkskrant ligt dit gezien de de-convergentiestrategie voor de hand, maar de beperkte 
mate van samenwerking die er was, wordt wel door een deel van de leidinggevenden en 
redacteuren gemist. De werkwijze van de redacties van NOS Nieuws en Het FD toont aan 
dat journalisten ondanks een convergente strategie nog steeds hoofdzakelijk bezig zijn 
met hun eigen medium en weinig oog hebben voor crossmediale mogelijkheden.  
 
Dat die samenwerking niet vanzelfsprekend is, heeft te maken met de autonome cultuur 
van de nieuwsredacties. Journalisten zijn – vooral op de krantenredacties – gewend dat ze 
een bepaalde mate van vrijheid genieten en dat ze zelf (grotendeels) de regie hebben 
over hun eigen agenda. Voor veel journalisten wordt het (mee)werken aan online of aan 
een crossmediale productie vooral als een inperking van hun vrijheid gezien: het brengt 



6. Journalistieke cultuur: dit is ons vak 

241 
 

extra werkzaamheden met zich mee en ze zijn gewend om zelf beslissingen te nemen op 
basis van hun eigen kennis en kunde. Krantenjournalisten en radio- en televisieverslagge-
vers zijn professionals die op basis van hun expertise aangeven op welke journalistieke 
verhalen zij in willen zetten en welke onderwerpen van belang zijn om aandacht aan te 
besteden. Met een coördinator kan een redacteur overleggen of brainstormen over een 
invalshoek, maar een leiding-gevende vertrouwt uiteindelijk op de inhoudelijke input van 
de redacteur. Een FD-redacteur laat bijvoorbeeld weten dat in de tien jaar dat hij voor de 
nieuwsorganisatie werkt hem zelden een opdracht is gegeven om iets te doen: ‘Dat zijn 
uitzonderingen. Je kunt voor een groot deel zelf je agenda bepalen, dat is wel prettig ja.’34 
De journalisten van de krant hebben meer de regie over hun eigen agenda dan redacteu-
ren en verslaggevers van radio en televisie. Zij worden meer dan bij de de krant geleid 
door het nieuws van de dag en maken minder ‘eigen’  verhalen.   
 
De FD-redacteur die aangeeft dat hem zelden een opdracht is gegeven, is ook lang niet 
altijd bij de vergadering van zijn redactie om 10.00 uur aanwezig. Ook al weet hij dat het 
eigenlijk de bedoeling is dat hij daar wordt verwacht, hij maakt gebruik van de vrijheid om 
daar  onderuit  te  komen.  Het  feit  dat  hij  ’s  avonds  vaak  langer  doorwerkt,  zorgt  ervoor  dat  
hij op die manier zijn afwezigheid in de ochtend compenseert. Chefs en coördinatoren bij 
de kranten zijn niet altijd even goed op de hoogte van waar hun verslaggevers uithangen, 
ze vertrouwen erop dat ze bezig zijn met goede verhalen en dat deze ook op tijd af zullen 
komen. Wanneer verslaggevers bij dagen van groot nieuws overuren draaien, dan kunnen 
deze uren in een nieuwsluwe periode gecompenseerd worden. Die flexibiliteit is op redac-
ties aanwezig zonder dat dit altijd formeel is vastgelegd.  
 
Bij NOS Nieuws is die vrijheid in iets mindere mate aanwezig omdat er gedurende de dag 
meer vaste uitzendmomenten zijn op radio en televisie waarop een bijdrage van verslag-
gevers wordt verwacht. Zij worden daarom ingeroosterd voor een specifieke dienst. Toch 
zijn de radio- en televisieverslaggevers net als de journalisten van de krant op locatie ook 
vrij om te bepalen hoe ze een verhaal gaan maken. Ze brengen relatief weinig tijd door op 
de redactie zelf. Verslaggevers hebben de mogelijkheid om verhalen te maken en daar-
voor het land of zelfs de wereld in te trekken om verslag te doen van het nieuws. Over de 
manier waarop ze dat doen, wordt vooral gesproken met hun chef of met de eindredac-
teur. Over het eindresultaat kan eventueel na uitzending binnen of buiten de redactie 
discussie ontstaan. Verslaggevers van radio, tv en de krant hechten kortom veel waarde 
aan het autonoom kunnen handelen. Die vrijheid om zelf verhalen te bedenken en te 
creëren, maakt het vak aantrekkelijk.  
 
Internetredacteuren brengen hun dagen daarentegen grotendeels door achter hun bu-
reau om continu nieuwsupdates te verzorgen en om andermans verhalen te verwerken en 
te verrijken. Bij het werken op een online redactie komt bij NOS Nieuws, de Volkskrant, 
Het FD en BNR weinig eigen nieuwsgaring of research kijken. Dit is het beleid waar door 
de hoofdredacties vooral op is ingezet. Internetredacteuren zijn in de ogen van traditio-

                                                 
34 Interview op 23-12-11. 
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nele journalisten een stuk minder vrij dan journalisten die zelf verhalen bedenken en ma-
ken voor de krant, voor radio en televisie. Zij hebben geen eigen agenda, die wordt vooral 
gedicteerd  door  de  nieuwsagenda’s  van  anderen  en  van  het  lopende  nieuws.   
 
Het zorgt ervoor dat journalisten die oorspronkelijk van radio, televisie of de geschreven 
pers komen, niet snel warmlopen voor deze vorm van (online) journalistiek. Het dwin-
gende en onmiddellijke ritme van online beperkt hen in de journalistieke en creatieve 
vrijheid die ze hebben. De angst ligt op de loer dat zij door het voortdurend moeten leve-
ren van updates, geen tijd meer hebben om de deur uit te gaan en dat zij zich niet langer 
kunnen verdiepen in achtergronden en analyses. In de praktijk zijn de online redacteuren 
vooral veroordeeld tot het doorplaatsen van het nieuws, een werkwijze die in de ogen van 
de traditionele verslaggevers en redacteuren weinig met journalistiek te maken heeft. De 
collega’s  van   internetredacties  worden  dan  ook  niet  gezien  als  daadwerkelijke  sparring-
partners om gezamenlijke producties mee op te tuigen. 
 
Wanneer   online   journalistiek  niet   verwordt   tot  een   ‘dienst’   en   journalisten,   zoals   ze  ge-
wend zijn, zelf kunnen bepalen welke aanpak of vorm ze gebruiken voor een online pro-
ductie, dan wordt het leveren van bijdragen aan het online platform als positiever erva-
ren. Een Volkskrantredacteur die tijdens de geïntegreerde opzet met online af en toe 
verplicht was om internetdiensten te draaien vond dat vreselijk. Terwijl hij wel veel plezier 
beleefde aan het bijhouden van een eigen blog rondom een speciaal project, juist vanwe-
ge die vrijheid in schrijfstijl en onbeperkte ruimte: 
 

‘Ik   vond   het   geweldig,   hartstikke   leuk omdat je stilistisch en qua lengte alle vrijheid had. Bij het 
schrijven daarvan voelde ik een geweldige vrijheid. Heerlijk. Persoonlijk. Je hoefde niet op de lengte 
te letten als je een achtergrondverhaal schreef of een reportage. Anders zeggen ze 700 of 800 woor-
den en als je dan twee alinea's hebt getikt moet je al op de rem gaan trappen. Voor je het weet zat je 
op  1000  woorden  en  dat  maakte  niet  uit  want  het  was  een  blog.’35  
 

Een andere redacteur van de Volkskrant die het werken voor online doorgaans benadert 
als   een   belemmering   van  het   ‘belangrijkere  werk’,   spreekt   over  het   feit   dat   hij   rondom  
een groter project voor de krant ook voor online een speciaal project had opgezet. In dit 
geval omschrijft hij de werkzaamheden voor de site als erg positief: ‘Ik   heb  daar   lekker  
mijn eigen dingetje gedaan.’36 Een van de weinige verslaggevers van NOS Nieuws die 
fanatiek  meewerkt   aan  berichten  en   video’s   voor  de   site  doet   dit   vanuit   de  overtuiging  
dat online journalistiek de toekomst heeft. Daarbij ziet hij vooral grote meerwaarde wat 
betreft de beschikbare ruimte op de site van NOS Nieuws, zodat al het geschoten materi-
aal gepubliceerd kan worden en niet alleen de losse quotes van radio of televisie. Die 
extra mogelijkheid fungeert tegelijkertijd ook als een dienst ten opzichte van de mensen 
die zijn geïnterviewd. 
 

                                                 
35 Interview op 23-05-11. 
36 Interview op 29-03-11. 
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‘Ik  vind  het  een  groot  voordeel  tegenover  de  mensen  die  je  geïnterviewd  hebt.  Het  is  allemaal  niet  
voor niets geweest. En vroeger was dat wel zo. Dat ze het gevoel hadden van: Je hebt zoveel opge-
nomen, wat  zie  ik  ervan  terug?’  37 

 
Deze NOS Nieuws-verslaggever  noemt  het  tevens  ‘een  leuke  sport’  om  te  zien  hoe  vaak  
je filmpje online bekeken wordt.38 Dat het meteen duidelijk is aan de hand van online 
statistieken of een verhaal gretig aftrek vindt onder de bezoekers van de site, maakt ook 
dat journalisten het schrijven voor het web positief ervaren. Zolang journalisten zelf de 
vrijheid en de keuze hebben om een verhaal te maken voor online, ligt de waardering 
voor dit platform een stuk hoger. 
 
De journalisten bij Het FD, de Volkskrant en NOS Nieuws zouden op eigen initiatief meer 
(creatieve) tweedelijnsverhalen aan kunnen leveren voor de site, maar omdat dit gecom-
bineerd moet worden met berichtgeving voor de krant, of radio en televisie komt dit er in 
de praktijk vaak niet van en wordt het vooral ervaren als extra werk. Het traditionele me-
dium krijgt dan negen van de tien keer voorrang omdat die deadlines nu eenmaal dwin-
gend zijn.  
 
De autonome cultuur zorgt er op alle redacties ook voor dat iedereen vooral bezig is met 
zijn eigen werkzaamheden en verhalen. Omdat journalisten vooral verhalen willen ma-
ken, op verslag gaan en research doen, zijn ze over het algemeen weinig betrokken bij het 
beleid van de nieuwsorganisaties wanneer dit geen directe consequenties heeft voor hun 
eigen functie of werkzaamheden. Het antwoord op de vraag naar de algemene gang van 
zaken op de redactie en organisatorische wijzigingen van, in dit geval een BNR-
verslaggever,   is   redelijk   typerend  voor  een  gemiddelde   journalist:   ‘Ik  hou  me  daar  nooit 
zo mee bezig. Laat mij maar lekker verslaggever zijn.´39 Of zoals een journalist van Het FD 
aangeeft:  ‘De  meeste  journalisten  zijn  toch  behoorlijk  met  hun  eigen  dingetje  bezig.’40 Uit 
de interviews blijkt dat ze vaak maar half op de hoogte zijn van plannen die zijn beschre-
ven  in  beleidsnota’s.  De   journalisten geven vervolgens aan dit niet zo interessant te vin-
den. Lang niet iedereen weet goed wat er verder speelt buiten de eigen deelredactie en 
waar  collega’s  van  andere  platformen  mee  bezig  zijn.  Wijzigingen met betrekking tot de 
werkwijze worden niet omarmd, zeker niet wanneer (het gevoel leeft dat) nieuwe plan-
nen tornen aan de redactionele vrijheid.  
 
6.2 Communicatie en betrokkenheid: wie is journalist?  
 
Een (media)organisatie wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijk doel en een ge-
deelde identiteit.41 In theorie moeten samenwerkende nieuwsredacties en de bijbeho-
rende journalisten handelen vanuit een gemeenschappelijke identiteit. Dat één van de 

                                                 
37 Interview op 16-07-12. 
38 Interview op 16-07-12. 
39 Interview op 21-01-12. 
40 Interview op 07-11-11. 
41 Shoemaker & Reese, Mediating the Message in the 21st Centrury, 130. 
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platformen desondanks domineert in de organisatie, maar ook in de journalistieke redac-
tiecultuur, is gezien de historie van mediaorganisaties niet vreemd. Dit is het medium dat 
hun bestaansrecht heeft verleend en het is onzeker of een nieuw – online – platform hun 
diezelfde status kan bezorgen. 42 De meeste journalisten voelen zich daarom nog altijd 
verwant aan dit dominante medium en de bijbehorende professionele taken. Het roept 
de cruciale vraag op hoe sterk de betrokkenheid is bij een nieuw platform, in dit geval het 
online platform. In hoeverre zijn redacties overtuigd en bereid om online journalistiek te 
omarmen en onderdeel uit te laten maken van hun gemeenschappelijke identiteit en 
doelstellingen? Welke opvattingen hebben de redacteuren en verslaggevers van de ver-
schillende mediaplatformen over hun vak én over elkaar: wat beschouwen zij als journa-
listiek en wie zijn de echte journalisten? Op welke manier wordt gecommuniceerd over 
oplossingen die de onderlinge verschillen zouden moeten overstijgen?  
 
6.2.1 Een professionele kloof tussen online en massamedia 
De drie nieuwsorganisaties ontlenen hun bestaansrecht nog altijd aan het kernproduct 
dat ze tot op de dag van vandaag maken: het journaal of de krant. Daar verdienen ze – in 
het geval van de kranten – ook nog steeds verreweg het meeste geld mee. De termen 
‘krant’  en  ‘dagblad’  zijn  bij  de  Volkskrant  en  Het  FD  onderdeel  van  hun  naam.  Journalisten  
spreken dan ook over de organisatie als krantenbedrijf, bij NOS Nieuws domineert het 
gevoel vooral een audiovisuele organisatie te zijn. Daar wordt het bestaansrecht groten-
deels ontleend aan het achtuurjournaal op televisie, dat ondanks de lancering van andere 
journaals (dagjournaals, NOS op 3) en de opkomst van online nog altijd het grootste aan-
tal kijkers trekt. 
 
De journalisten van de Volkskrant zijn het meest uitgesproken over hun medium-
specifieke identiteit, zij zien het maken van de krant als hun enige echte én belangrijkste 
taak. Dit is gezien de strategie van de-convergentie niet geheel opmerkelijk. Na jarenlan-
ge integratie met online, mogen ze zich in 2011 weer uitsluitend op die taak richten. De 
krant vormt in hun ogen de basis van hun bestaan, ook in financieel-economisch opzicht: 
 

‘Dat   is   ons   vak!  Onze   reden   van   bestaan   van   de  Volkskrant!  Daar   verdienen  we  mee!  Dat   is  
waar we onze prestige aan ontlenen. Misschien dat dit in de toekomst wel verandert, dat zou 
best  kunnen,  maar  dat  moment  is  er  nog  lang  niet.’43 

 
Met de intrede van de de-convergente strategie werden de krantenjournalisten min of 
meer officieel bevrijd van hun taak voor het online platform. De Persgroep bevestigde 
hiermee de opvatting van een groot deel van de Volkskrantjournalisten dat online journa-
listiek  ‘anders’  is  dan  de  manier  waarop  zij  hun  vak  uitoefenden.   
 
De traditionele journalisten van de Volkskrant mogen dan moeite hebben met de werk-
wijze van hun online redacties, de internetredacteuren staan zelf ook niet altijd volledig 
achter hun eigen aanpak. Ze beoordelen hun werk als passief en in sommige opzichten 

                                                 
42 Killebrew, Managing Media Companies, 45. 
43 Interview op 31-03-11. 
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als weinig journalistiek. De internetredacteuren twijfelen niet aan het belang van hun 
werkzaamheden, maar ze erkennen wel dat het werk van een online journalist niet 
meteen heel erg ingewikkeld is. Een internetredacteur van de Volkskrant zegt daarover: 
 

‘Zoals  we  het  nu  doen,  is  het  natuurlijk  niet  zo  heel  erg  ingewikkeld.  En  dat bedoel ik niet neer-
buigend of laatdunkend ten opzichte van de webredactie, maar het is natuurlijk heel veel kopij 
bewerken  van  anderen.’44  

 
Terwijl het loskoppelen van de online redactie zou kunnen bijdragen aan de emancipatie 
van online journalistiek, hebben het beleid en de uitvoering van De Persgroep er niet voor 
gezorgd dat de internetredacteuren van de Volkskrant veel meer middelen en mensen tot 
hun beschikking hadden om kwalitatief betere internetjournalistiek te gaan bedrijven. De 
redacties van De Persgroep kregen de opdracht om zo efficiënt mogelijk te werken en 
zoveel mogelijk bezoekers naar de site te krijgen. Op die manier moest de website winst-
gevend zien te worden.  
 
Bij die strategie – online is voor veel en snel nieuws, de krant voor kwaliteit – leggen de 
redacties van de krant en van internet zich uiteindelijk neer. In de praktijk zorgt die stra-
tegie voor discussie omdat de normen en waarden van beide redacties niet met elkaar 
overeenkomen, terwijl ze wel opereren onder dezelfde journalistieke merknaam. Dit was 
bijvoorbeeld het geval met de berichtgeving rondom Dominique Strauss-Kahn en het 
verhaal van Gretta Duisenberg tijdens de dodenherdenking. De ombudsvrouw besprak de 
zaak Duisenberg in haar rubriek in de zaterdagkrant en benoemde daarin het cultuurver-
schil tussen de redactie van internet en van de papieren krant. De online redactie handelt 
in bepaalde situaties vanuit andere opvattingen wat betreft de betrouwbaarheid en het 
verifiëren van bronnen. 
 
Deze constatering zorgde er vervolgens niet voor dat er een bredere discussie gevoerd 
werd over de wenselijkheid van dit cultuurverschil of dat de noodzaak werd gevoeld om 
naar een oplossing te zoeken. De vraag of je als nieuwsorganisatie op een online platform 
andere journalistieke principes mag hanteren dan op papier, bleef daarmee onbeant-
woord. Wanneer de ombudsvrouw begin 2014 uiteindelijk plaats maakt voor een opvol-
ger, schrijft ze in haar laatste bijdrage in de krant dat voor de cultuurverschillen tussen de 
online- en de papieren krant nog een oplossing gevonden moet worden.45 Het debat over 
de uiteenlopende ideologieën blijkt twee jaar later nog niet gevoerd en de kloof tussen 
deze platformen lijkt daarmee in stand te zijn gebleven. 
 
De schrijvende FD-redacteuren zien online journalistiek ook   als   ‘anders’.  Waar   een  we-
bredacteur net als bij de Volkskrant, het nieuws zo snel mogelijk en dus zonder veel eigen 
garing doorplaatst, neemt een schrijvend journalist daar de tijd voor: hij creëert zelf ver-
halen. Een FD-redacteur beschrijft dat verschil  als  volgt:  ‘Bij  dat  web  moet  je  in  één  keer  

                                                 
44 Interview op 11-05-11. 
45 Margreet Vermeulen,  “Werk  genoeg  voor  nieuwe  ombudsvrouw”,  De Volkskrant, 1 februari 2014.  
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toeslaan: tjak tjak tjak! Ik weet hoe het werkt, ik heb twaalf jaar bij een persbureau ge-
werkt.  Maar   dat   is   een   andere   vorm   van  werken.’46 Een andere FD-redacteur geeft aan 
dat hij geen enkele collega kent die het werken voor het online platform leuk vindt en dat 
iedereen  het  in  feite  ziet  als  ‘corvee’.47 Niemand voelt zich bij Het FD echt verantwoorde-
lijk  voor  de  site  omdat  het  geen  onderdeel  zou  zijn  van  het  ‘DNA’  van  de  nieuwsorganisa-
tie: 
 

‘Afgezien  van  de  webredactie  voelt  niemand  zich  verantwoordelijk  voor  wat  er  op  de  site  staat.  
Er is te weinig betrokkenheid en passie om daar het beste van te maken. Het zit niet in het 
DNA.’  48  

 
Een van de FD-redacteuren die naast het gewone redacteurschap voor krant en site ook 
internetdiensten  draait,  geeft  aan  dat  schrijvende  collega’s  verbaasd  reageren  als   je hun 
vertelt  dat  dit  op  eigen   initiatief   is  geweest.   ‘Ze  vragen  aan  me:  Waarom  doe   je  dat?   Ik  
kan er eventueel wel voor zorgen dat je dat niet hoeft   te  doen  hoor.’  49 Deze redacteur 
begrijpt  die  reactie  want  zelf  noemt  hij  het  werk  voor  de  site  ‘saai’  en  de  motivatie  voor  
deze dienst is minimaal. Met terugwerkende kracht heeft deze redacteur dan ook spijt 
van de beslissing om ook diensten voor het web te willen vervullen. Anderzijds wil deze 
redacteur, ondanks het minder uitdagende werk, toch weten hoe het web in elkaar steekt 
en hoe een CMS-systeem  werkt,  want  ‘de  krant  is  er  straks  echt  niet  meer’.50  
 
Bij Het FD begrijpen de internetredacteuren zelf ook heel goed dat de werkzaamheden 
voor online niet populair zijn. Een van de online journalisten van Het FD die zijn taken 
combineert  met  schrijven  voor  de  krant,  zegt  daarover:  ‘Het  is  gewoon  geen  journalistiek.  
Ik vind het prima werk hoor, maar het heeft gewoon weinig toegevoegde waarde.’51 Een 
andere internetredacteur benoemt het passieve karakter van zijn werkzaamheden: 
 

‘Web  is  gewoon  zitten,  wachten  op  de  nieuwsstroom  en  die  omzetten  in  berichten.  Van  pers-
bureaus worden dingen bij elkaar geplukt. Dan  zet  ik  erboven:  van  onze  redacteur.’52 

 
Bij Het FD speelt de discussie tussen de krant en online vooral wat betreft de oppervlak-
kigheid  van  de  berichtgeving  op  de  site.  Deze  aanpak  zou  ‘niet  journalistiek’  zijn.  In  theo-
rie zijn het echter de FD-redacteuren die zelf verantwoordelijk zijn voor deze bericht-
geving, van hen wordt verwacht dat ze beide platformen bedienen. In de praktijk lijken ze 
zich neer te leggen bij het feit dat de site nu eenmaal snel en oppervlakkig is omdat dit bij 
online hoort. Ook hier wordt geen debat gevoerd over de haalbaarheid van het beleid om 
beide platformen naar tevredenheid te kunnen bedienen en over de journalistieke conse-
quenties die dat met zich meebrengt.  

                                                 
46 Interview op 01-11-11. 
47 Interview op 11-11-11. 
48 Interview op 08-11-11. 
49 Interview op 21-12-11. 
50 Interview op 21-12-11. 
51 Interview op 07-11-11. 
52 Interview op 11-11-11. 



6. Journalistieke cultuur: dit is ons vak 

247 
 

Bij NOS Nieuws is de weerstand ten opzichte van de online berichtgeving in mindere 
mate aanwezig dan bij Het FD en de Volkskrant. De berichtgeving voor radio en televisie 
bestaat al veel meer dan bij de krant uit snel kunnen handelen en het brengen van korte 
bijdragen in een radio- of televisiejournaal of op Teletekst. Voor de journalisten van NOS 
Nieuws is dit al meer een onderdeel van hun journalistieke ideologie. Het maken van 
lange achtergrondverhalen is daar geen traditie. De omroep is er vooral voor het brengen 
van het laatste en belangrijkste nieuws. In de praktijk stuit de medewerking voor online 
hier vooral op praktische problemen: niet iedereen heeft daar tijd voor of geeft daar prio-
riteit aan. Daarnaast zijn de audiovisuele journalisten niet gewend om verhalen te schrij-
ven. Een leidinggevende van NOS Nieuws geeft aan dat mensen zich bovenal radio- of 
televisiejournalist  voelen,  geen  ‘stukjestikker’.53 De associatie met online is dus in de ogen 
van velen het maken van een kort, geschreven nieuwsbericht. Om mensen hier vertrouwd 
mee te laten maken worden er wel schrijfcursussen gegeven aan de hele redactie. De 
hoofdredactie wil dat iedereen hard nieuws zo snel mogelijk verwerkt in een nieuwsbe-
richt voor de site of dit in ieder geval doorgeeft aan de 24-uursredactie. 
 
De invoering van de internet first-strategie heeft op de redactie wel de discussie over 
relevante bronnen aangewakkerd en in het verlengde daarvan de te hanteren nieuws-
drempel  voor  online.  De  vraag  ‘wat  is  nieuws?’  stond  daarbij  centraal.  Dat  debat  wordt  op  
initiatief van de hoofdredactie, redactiebreed gevoerd. Zij ziet het als haar verantwoorde-
lijkheid om daarover met de redactie in gesprek te gaan en wil pro-actief op zoek naar 
een nieuwe nieuwsdrempel. De hoofdredactie agendeert de selectie van het nieuws met 
enige regelmaat tijdens de 13.15 uur-vergadering en neemt in deze discussies zelf een 
duidelijk standpunt in.  
 
6.2.2  De  onbekende  collega’s  van  online   
Niet alleen wordt online journalistiek gezien als een ander type journalistiek, ook de onli-
ne   collega’s   worden   benaderd   als   ‘anders’.   Op   de   redactie van NOS Nieuws, waar de 
weerstand met betrekking tot online minder te maken heeft met de journalistieke werk-
wijze dan bij de kranten, worden de redacteuren van de Digidesk wel degelijk bestempeld 
als  ‘andere  types’.  De  journalistieke  ideologie  veronderstelt een professionele attitude en 
werkhouding: naast inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden moeten journalisten 
ook over een bepaalde mate van assertiviteit en creativiteit beschikken. Het roept op de 
redacties de vraag op wat het (functie)profiel van een internetjournalist is of zou moeten 
zijn. 
 
Hoewel de journalisten van de verschillende platformen weinig met elkaar samenwerken 
en ze elkaar daardoor ook lang niet altijd goed kennen, hebben ze wel een oordeel over 
collega’s  van  online.  Bij  NOS  Nieuws zorgt de grootte van de redactie ervoor dat het las-
tig is voor medewerkers om iedereen bij naam te kennen. Mensen die met enige regel-
maat bij elkaar aanschuiven in een vergadering weten lang niet altijd precies van elkaar 
wie ze zijn. Omdat redacteuren verschillende diensten en functies vervullen, wisselt ook 
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de samenstelling van de redactie elke dag. Toch hebben redacteuren en verslaggevers 
wel een uitgesproken mening over elkaar, vooral  ten  opzichte  van  de  online  collega’s  en  
dat oordeel is grotendeels negatief. De journalisten van NOS Nieuws zien de Digidesk als 
een  redactie  die  er   vooral   ‘bijhangt’  en  waar  niet   ‘de  beste’  mensen  of  de  meest   ‘zware  
krachten’  zitten.  Er  zou  niet  volwaardig  naar  hen gekeken worden, ze dienen als onder-
steunende staf.  
 
Ook de hoofdredactie is uitgesproken in haar oordeel over de redacteuren van de Digi-
desk.  Een  lid  van  de  hoofdredactie  van  NOS  Nieuws  noemt  deze  collega’s  een  ‘initiatief-
loze  club’.  Tegelijkertijd  wordt  duidelijk  dat  hij  zelf  ook  niet  precies  weet  wat  ze doen of 
zouden moeten doen.54 Een ander lid van de hoofdredactie vindt dat de internetredacteu-
ren   passief   zijn   en   dat   het   type  mensen   afwijkt   van   de   rest   van   de   redactie:   ‘Het   blijft  
akelig stil daar hoor, er gebeurt daar veel te weinig, bijna niks. Het is een ander soort 
mensen,  een  andere  cultuur.’55 Eén van de hoofdredacteuren van NOS Nieuws vindt dat 
de Digidesk een betere – meer inhoudelijke – bezetting zou moeten krijgen en denkt dat 
het contact met de rest van de redactie daardoor ook kan verbeteren. Hij wil daarom 
gaan rouleren met redacteuren en verslaggevers van andere deelredacties op de Digi-
desk. Daarbij wordt opgemerkt dat de verwachting is dat het lastig wordt om mensen te 
vinden  die  daartoe  bereid  zijn  omdat  rond  deze  online  redactie  een   ‘stoffig  aureool’  zou  
hangen.56  
 
Een verslaggever van NOS Nieuws die zelf redelijk actief is voor de site en daardoor vaker 
contact  heeft  met  de  collega’s  van  de  Digidesk  dan  andere  verslaggevers  en  redacteuren  
ziet ook in dat de communicatie tussen de online redacteuren en de rest van de redactie 
beperkt is. Dat de verstandhouding niet optimaal is, is volgens deze verslaggever ook 
deels te wijten aan de Digidesk zelf. Die zou zich ook te afwachtend opstellen. Hij heeft 
de internetredacteuren daarom meermaals opgeroepen om meer te communiceren met 
de rest van de redactie: 
 

‘Hoe  graag  ik  ze  ook  mag:  ze  zijn  echt  een  aparte  afdeling.  Ik  heb  al  zo  vaak  gezegd:  jongens,  
overleg nou eens even met ons. Ga gewoon eens met ons praten! Vraag eens wat we vinden, 
wat we willen. Ga gewoon eens brainstormen! Ik weet niet hoe het zit, maar het is volgens mij 
vooral  angst.  Is  het  wel  veilig  genoeg?’57 

 
Deze verslaggever is vanwege het intensievere contact met de online mensen, meer dan 
de rest van de redactie op de hoogte van het feit dat ze zelf vooral ongelukkig zijn over de 
hoeveelheid verhalen die niet geschreven worden voor de site. En dat ze balen dat ze 
vooral aan het knippen en plakken zijn. Juist daarom zouden ze meer van zich moeten 
laten horen, zo is deze verslaggever van mening, omdat ze daar dan wat aan zouden 
kunnen veranderen.  
 
                                                 
54 Interview op 09-07-12. 
55 Interview op 25-07-12  
56 Interview op 09-07-12. 
57 Interview op 16-07-12. 
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De redacties van Het FD en de Volkskrant zijn kleiner en overzichtelijker, maar ook hier 
kennen   de   journalisten   elkaar   lang   niet   allemaal   even   goed.   De   ‘onbekende’   collega   is  
negen van de tien keer iemand van de internetredactie. Ze weten lang niet altijd elkaars 
naam en weten ook niet precies wat ze inhoudelijk aan journalistiek werk verrichten en 
waar ze verantwoordelijk voor zijn. Maar de (voor)oordelen zijn hier ook duidelijk aanwe-
zig.  
 
Bij de Volkskrant tonen de krantenjournalisten gemiddeld genomen weinig interesse in 
hun  collega’s  van  online.  Die worden  lang  niet  zo  serieus  genomen  als  de  collega’s  van  de  
krant. Wanneer twee redacteuren van de buitenlandredactie van de Volkskrant met elkaar 
praten en een van deze redacteuren aangeeft dat de ander even contact moet zoeken 
met een redacteur van de Newsroomredactie die naar hem gevraagd zou hebben, roept 
deze  buitenlandredacteur:  ‘Who  the  fuck  is  [naam  Newsroomredacteur]?’  De buitenland-
redacteur  geeft  hiermee  aan  dat  hij  niet  weet  wie  zijn  collega’s  zijn en koketteert daar op 
deze manier zelfs een beetje mee. De internetredacteur die contact met hem zocht, 
werkt inmiddels al een jaar bij de Volkskrant en zit op dat moment maximaal vijf meter bij 
de buitenlandredactie vandaan. Een leidinggevende bestempelt de internetredacteuren 
als   ‘klikverslaafd’   en   ‘lang   niet   allemaal   echte   Volkskranttypes’.58 Een andere redacteur 
geeft  aan  dat  ‘de  kwaliteit  van  deze  redacteuren  echt  lager  is’.59  
 
Het profiel van de online journalist staat in de ogen van een andere verslaggever van de 
Volkskrant haaks op het type journalist van de krant. Daarbij wordt de vrees uitgesproken 
dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de berichtgeving op de site:  
 

‘Er  zitten  nu  toch  wat   jongere  mensen  bij  de  site.  Dat   is  prima  op  zich,  maar  die hebben een 
ander profiel dan een gemiddelde Volkskrantjournalist. Dat zie je ook wel terug op de site vind 
ik. Ik ken ze niet heel goed omdat toen ik er zelf zat, toen zaten er allemaal andere mensen. 
Maar ik hoor ze wel eens over nieuws praten en dan denk ik, niet allemaal hoor, maar een aan-
tal,  en  dan  denk  ik:  “Ja,  er  zit  niet  veel  algemene  ontwikkeling  bij.”  Dan  ben  ik  verbaasd  over  
wat  ze  niet  weten,  dat  heeft  dan  toch  wel  impact  op  de  kwaliteit  misschien.’  60 

 
Opvallend is dat bovenstaande uitspraak laat zien dat het gaat om een veronderstelling. 
Eerst wordt aangegeven dat deze redacteur de internetredacteuren niet heel goed kent 
en vervolgens wordt geconstateerd dat ze vermoedelijk weinig algemene ontwikkeling 
hebben. Door de verhuizing naar Rotterdam en het beleid van De Persgroep Online is de 
betrokkenheid bij de internetredactie alleen maar kleiner geworden.  
 
De internetredactie van Het FD wordt door een (schrijvende) redacteur omschreven als 
‘het  putje  waar  iedereen  in  wordt  gedumpt’  en  er  zouden geen  ‘zware  krachten’  zitten.61 
Een  andere  redacteur  geeft  aan  dat  hij  ‘geen  idee  heeft  wat  de  webredactie  doet’.62 Lang 
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niet iedereen weet überhaupt wie er voor de online redactie werken. Dat blijkt ook uit het 
moment dat ik in mijn rol als onderzoeker zelfs een keer word aangesproken door een 
van de FD-redacteuren als zijnde webredacteur. De redacteur vraagt of ik een stuk voor 
hem online kan zetten. Een internetredacteur van Het FD geeft vervolgens in een van de 
interviews aan dat dit typerend is voor de omgang tussen de redacties: 
 

‘Dat   [naam   redacteur]   net   naar   jou   toe   kwam  met   de   vraag:   “Kun   je   dat   stuk   erop   zetten?”  
Toen dacht ik, jij weet helemaal niet wie de webredactie is! Ongelooflijk. En net kwam ook ie-
mand naar mij toe, iemand die veel voor de site  schrijft  en  hij  keek  me  aan  en  vroeg:  “Is   [de  
chef van de internetredactie] er niet? Is er dan iemand  anders  van  de  webredactie  hier?”  Ja,  ik!  
Terwijl ik echt nog wel mijn best doe om mensen te leren kennen. En dan weet hij niet dat ik 
ook voor de webredactie  werk!’  63 

 
Dat meer mensen niet weten wie er voor de internetredactie werken en dat het onderlin-
ge contact erg beperkt is, blijkt ook uit het interview met een andere redacteur, die toe-
geeft de namen van deze mensen niet goed te kennen:  
 

‘De  meisjes zijn alleen een beetje stil. Daarom heb ik weinig contact. Ik heb nog wel contact 
met [naam internetredacteur] die komt wel naar je toe, maar die meisjes... ik weet niet of zij 
dan alleen de verrijking doen? 
 
Ja. Dat zijn [noemt de drie namen]. 
 
Ja zie je,  de  namen  ken  ik  al  niet  eens  goed.’64 

 
De  slechte  relatie  tussen  de  verschillende  ‘typen’  journalisten  speelt  binnen  de  FD  Media-
groep niet uitsluitend tussen de krant en online. De journalisten van BNR en de kranten-
collega’s  van  Het FD mogen dan voor hetzelfde bedrijf werken, ze kennen elkaar niet of 
nauwelijks (enkele uitzonderingen daargelaten), maar ze hebben ook hier wel een uitge-
sproken oordeel over elkaar. Dat het twee verschillende werelden zijn, spreekt uit alle 
gesprekken en observaties. Wanneer ik drie weken bij de redactie van BNR aanwezig ben, 
zie of spreek ik nauwelijks iemand van Het FD en andersom geldt hetzelfde. Het FD wan-
trouwt  vooral  de  inhoudelijke  kwaliteiten  van  de  radiocollega’s,  zo  blijkt  uit  een  ervaring  
van een radioredacteur:  
 

‘Ik  heb  eerder  wel  wat  pogingen  gedaan  om  iets  voor  de  krant  te  schrijven  en  dat  wordt  dan  al-
tijd met een beetje scepsis onthaald. Dat heb ik ook wel van anderen gehoord. Dan vragen ze 
zich  af:  “Dat  is   iemand  van  BNR,  zijn  die  wel  goed?  Die  jochies  daar?  Kunnen we die wel ver-
trouwen?”  En  dat  je  dan  een  eindredacteur  aan  de  lijn  krijgt  die  alles  wil  dubbel  checken  en  al-
les  aan  wil  passen.  Toen  dacht  ik,  daar  ga  ik  mijn  tijd  niet  meer  aan  verdoen.’65 

 
De  collega’s  van  de  radio  hebben  een  ander  ritme  en  functioneren meer als generalisten 
dan specialisten. De redacteuren van BNR hebben in de ogen van FD-journalisten daarom 
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minder verstand van zaken. Het gevolg is ook hier dat ze niet alleen worden gezien als 
mensen met andere vaardigheden, maar ook als een ander type mensen. In de periode 
voor 2011 werkte een deel van de redacteuren van BNR aan een gemeenschappelijk 
nieuwsblok met Het FD. Een redacteur van Het FD geeft aan dat de kloof tussen beide 
journalisten in zijn ogen erg groot was: 
 

‘Je  kent  de  FD-redacteuren: intellectueel, belezen en verstandig. Ik zat daar tussen, en tegen-
over ons zaten de BNR-babes. De leuke, aantrekkelijke meisjes, die de hele dag over seks en 
jongens aan het praten waren. Wij dachten: Wow! Moeten wij met hen gaan praten over de eu-
rocrisis?  Don’t  think  so!’66 

BNR  is  tegelijkertijd  ook  erg  uitgesproken  over  de  collega’s  van  Het  FD.  Als  het  bij  BNR  
over  de  collega’s  van  Het  FD  gaat, is dat vooral in de vorm van een grap of een cynische 
opmerking. Zij spreken het idee – dat de journalisten van de krant inhoudelijk sterker 
zouden zijn – niet per se tegen. Waar zij als radioredacteuren worden neergezet als op-
pervlakkig en weinig inhoudelijk, zien zij de krantenjournalisten als saai, stoffig en grijs. 
Zo merkt een BNR-redacteur  op  dat   ‘Het  FD  er is voor mensen die geen lol meer in het 
leven  hebben’.67 Ook deze chatconversatie tussen internetredacteuren van BNR laat zien 
dat Het FD als saai wordt gezien: 
 

‘Webredacteur  A:  Er  is  ook  iets  geks  met  FD.nl  aan  de  hand,  dus  hou  daar  rekening  mee. 
 

 Webredacteur  B:  Hoezo?  Worden  er  ineens  leuke  artikelen  geschreven?’68 
 
Er  zijn   journalisten  die  benadrukken  dat  de  collega’s  kwaliteiten  hebben  die  ze  zelf  mis-
sen en waar ze dus van zouden kunnen profiteren. Een FD-redacteur is van mening dat 
BNR de gave heeft om het nieuws op een leuke manier te kantelen en ook in de planning 
zouden ze goed zijn. Dat BNR vooral wat aan Het FD zou hebben is in zijn ogen een te 
simpele benadering. Een BNR-redacteur is het daar mee eens en formuleert de verhou-
ding tussen radio en krant  als  volgt:  ‘Ik  denk  dat  wij  meer  aan  Het  FD  hebben  dan  dat  Het  
FD  aan  ons  wil  hebben.’  69 Deze persoonlijke kloof beperkt zich binnen de FD Mediagroep 
dus niet alleen tussen online en offline media. Wel is duidelijk dat de kloof ontstaat van-
wege het verschil in werkzaamheden waarbij krantenredacteuren voornamelijk het ge-
voel hebben dat zij meer inhoudelijke kennis en betere journalistieke vaardigheden in 
huis  hebben  dan  collega’s  van  online,  maar  ook  van  de  radio.   
 
6.2.3 Het profiel van de internetredacteur 
De  professionele  en  persoonlijke  kloof  tussen  collega’s  van  offline  en  online  media  wordt  
in stand gehouden door het uitblijven van een duidelijk profiel van een online redacteur. 
Wat  voor  ‘type’  journalist  zou  er  op  een  online  redactie  moeten  werken en hoe verhoudt 
het werk zich tot de andere journalistieke werkzaamheden? Is het werk minder journalis-
tiek en vooral verwerkend en technisch van aard of moet de definitie van journalistiek 

                                                 
66 Interview op 11-11-11. 
67 Interview op 08-12-11. 
68 Yahoo chatsessie op 08-12-11, BNR-redactie, Amsterdam. 
69 Interview op 14-12-11. 
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breder worden opgevat? Het werk vraagt deels om andere vaardigheden – het kunnen 
werken met een CMS, snel bronnen kunnen zoeken en verifiëren, verhalen, linkjes en 
foto’s  kunnen  plaatsen,  omgang  met  sociale  media – maar zijn deze vaardigheden min-
der journalistiek?  
 
Het profiel van de redacteuren van de Digidesk bij NOS Nieuws is door de internet first-
strategie veranderd. De samensteller van de Digidesk bepaalt nog steeds de opening en 
indeling van de site, maar doet dit nu in nauw overleg met de eindredredacteur van de 
Nieuwsdesk. Voor de Digideskredacteuren komt er weinig eigen nieuwsgaring meer aan 
te pas. De functie is daardoor in hun ogen ook minder journalistiek geworden. Een van de 
chefs geeft aan dat dit inderdaad een lastige kwestie is, want de mensen die nu voor zijn 
redactie werken hebben wel meer een journalistieke achtergrond:  
 

‘Wat  ik  nu  met  die  digi  moet  gaan  doen?  Dat  is  wel   iets  waar   ik  mee  in  mijn  maag  zit.   Ik  heb  
daar geen directe oplossing voor. Dus als je me vraagt wat voor mensen wil je aan die Digidesk 
hebben? Dan is het antwoord nu anders dan wanneer je die vraag me een jaar geleden had ge-
steld. Ik denk dat wat we nu hebben gecreëerd, dat gaan we niet terugdraaien. Dus dan zou je 
bijna denken, heb je daar mensen nodig met meer technische vaardigheden en minder journa-
listieke?’  70 

 
Onder de Digideskredacteuren is onvrede ontstaan over deze veranderende werkzaam-
heden. In een interne evaluatie die wordt gewijd aan de implementatie van de internet 
first-strategie in het algemeen, komt dit ook aan de orde. Daarin wordt geconstateerd 
dat accenten van het werk inderdaad zijn veranderd, maar dat deze werkzaamheden niet 
minder belangrijk zijn en dat redacteuren hier ook voldoening uit zouden moeten halen: 
 

‘Bij  redacteuren  van  de  Digidesk  bestaat  onvrede  omdat  er  te  weinig  gebruik  zou  worden  ge-
maakt van hun schrijvende kwaliteiten. Wij menen echter dat het accent van hun werk moet 
liggen op het verrijken van bestaande verhalen met beeldmateriaal; dat is een onmisbaar en 
belangrijk onderdeel van de “look and feel” van de website. Het verbeteren daarvan zou een be-
langrijke ambitie van de Digidesk moeten zijn.71  

 
De verrijkende functie van de Digidesk wordt door de redacteuren niet gezien als het 
echte  journalistieke  werk:  ‘Het  is  niet  meer  op  basis  van  verwondering  je afvragen, hoe zit 
iets?  En  dat  tot  op  de  bodem  uitzoeken,  dat  is  er  gewoon  niet  meer  bij’,  aldus  een  online  
redacteur.72 De chef van de Digidesk bij NOS Nieuws erkent dat de functie van een Digi-
deskredacteur vanuit traditioneel oogpunt een minder journalistieke  is:  ‘Je moet mensen 
hebben die voldoening krijgen uit het feit dat ze basisverhalen mogen verrijken. Dat is 
minder  journalistiek,  ja.’  73 Het blijft vooralsnog onduidelijk wat voor mensen in dit profiel 
passen en of een journalistieke achtergrond noodzakelijk blijft.  
 

                                                 
70 Interview op 04-07-12. 
71 NOS, Werkgroep Verkuil. Adviezen, 3. 
72 Interview op 04-07-12. 
73 Interview op 04-07-12. 
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Bij de (eind)redacteuren en samenstellers van de Nieuwsdesk (waaronder ook de radio-
bulletins en teletekst vallen), speelt de vraag in hoeverre ze echt journalistiek werk ver-
richten niet. Aan de nieuwsdesk wordt het nieuws zelf gecheckt en verwerkt tot eigen 
berichten in tekst en audio voor de site, radiobulletins en op Teletekst. Deze traditie is er 
bij NOS Nieuws al jaren en daar heeft online weinig aan veranderd, zo verklaart ook deze 
eindredacteur van de Nieuwsdesk die zelf nog de tijd van de papieren telexrollen heeft 
meegemaakt: 
 

‘De  kern  van  het  werk  wat  wij  doen  is  natuurlijk  wel  hetzelfde  gebleven.  Je  moet  in  korte  tijd  
moet je die hele stroom aan kopij, een romandikte aan kopij, kunnen schiften. Dus je moet snel 
kunnen zien, is het interessant? Met welke invalshoek? Dat moet je bijhouden. En dat moet je 
zo snel mogelijk en zo helder mogelijk over het voetlicht brengen. Voor de radio stelt dat ande-
re  eisen  dan  voor  internet,  en  voor  tv.’74 

 
De Nieuwsdesk creëert zelf eerstelijnsverhalen en functioneert daarom niet alleen als een 
verrijkende of verwerkende redactie. Vanuit professionele opvattingen worden die werk-
zaamheden eerder als journalistiek benaderd, dan alleen het doorplaatsen en aankleden 
van verhalen voor de site. De journalisten van de nieuwsdesk hebben dan ook een andere 
reputatie  op  de  nieuwsvloer  dan  de  collega’s  van  de  Digidesk.  Zij  zijn  niet  zo  assertief  als  
de journalisten van radio en televisie, maar iedereen weet wat ze doen en erkent het 
belang van hun werk.  
 
Bij Het FD heeft de hoofdredactie ook moeite met het bepalen van het juiste profiel van 
de internetredacteur. Ze begrijpt dat het werk vanuit journalistiek oogpunt niet altijd 
bevredigend   is:   ‘Om   alleen   maar   andermans   werk   te   redigeren   en   door   te   plaatsen   is  
nogal   ‘geestdodend’.75 De functie moet wel aantrekkelijk blijven en daarom schrijven de 
redacteuren zo af en toe ook zelf wat stukken voor de site. Dit wordt door de hoofdredac-
tie toegestaan, omdat ze wel begrijpt dat dit hun werk leuker maakt, maar eigenlijk be-
hoort dit niet tot hun officiële taken en is het volgens de hoofdredacteur ook de vraag of 
ze daar goed genoeg voor zijn.  
 
Veel redacteuren die nu diensten draaien voor de site, doen dit vooral omdat het van ze 
gevraagd  wordt,  legt  een  andere  webredacteur  uit.  ‘Ze  willen  graag  voor  de  krant  schrij-
ven, en zien het web als een ingang daarvoor.’76 Redacteuren die op het web beginnen, 
maar liever fulltime voor de krant zouden willen werken, bestempelt de hoofdredactie 
echter als probleemgevallen. Voor een krantenfunctie moet iemand namelijk aan andere 
eisen voldoen, zo geeft een lid van de hoofdredactie aan: 
 

‘Dan  denk  ik, nee! Jij solliciteerde hier voor het web, toen vond ik jou daar geschikt voor. Maar 
als je nu graag wilt gaan schrijven over die ondernemingen, dan neem ik liever die kerel van de 
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75 Interview op 18-01-12. 
76 Interview op 22-12-11. 
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Telegraaf die dat al zes jaar lang heel goed doet. Die was hier nooit voor dat web komen wer-
ken,  maar  die  kan  ik  wel  krijgen  voor  de  krant.’77 

 
De webredacteuren die vooral voor de krant willen werken, zorgen in de ogen van deze 
adjunct-hoofdredacteur voor veel onrust omdat ze na twee jaar een andere functie eisen. 
Het blijkt lastig om de juiste mensen voor de internet-redactie te vinden. Het is geen 
volwaardige schrijffunctie, maar er wordt wel de voorkeur gegeven aan journalistieke 
types omdat ze het nieuws op waarde moeten kunnen schatten.  
 
Bij de Volkskrant is het verschil tussen de kwaliteiten van de krantenredacteuren en de 
online-redacteuren groter geworden door de opzet en het personeelsbeleid van De Pers-
groep Online. In Rotterdam is ingezet op relatief jonge en goedkope journalistieke krach-
ten. De hoofdredacteur van deze online redactie die vanaf maart 2011 de leiding heeft 
over deze internetredactie, mocht een tiental nieuwe journalisten aannemen, maar deze 
nieuwe mensen worden niet zozeer geselecteerd op grond van hun journalistieke erva-
ring. Een van die redacteuren die speciaal is aangenomen voor De Persgroep Online heeft 
bijvoorbeeld een universitaire opleiding Communicatiewetenschappen gedaan en ging na 
haar studie als redacteur aan het werk voor een muzieksite. Ze heeft geen journalistieke 
ervaring, maar ook geen journalistieke ambities: researchen vindt ze eigenlijk niet echt 
leuk. In het sollicitatiegesprek van deze redacteur is niet gevraagd naar haar journalistie-
ke drijfveren, maar wel is gevraagd of ze bezwaar had tegen onregelmatige werktijden.78  
 
Er zijn daarnaast ook redacteuren aangenomen die wat meer met journalistiek hebben en 
ook al wel wat in de journalistiek hebben gedaan, maar dit blijkt geen vereiste. Omdat 
het jonge mensen zijn, hebben ze vanzelfsprekend nog weinig werkervaring. De hoofdre-
dacteur van De Persgroep Online vindt dat geen probleem. De jonge leeftijd heeft name-
lijk  als  grote  voordeel  dat  ze  goedkoop  zijn.   ‘Zo  simpel   is  het’,  geeft  de  hoofdredacteur  
toe.79 In zijn ogen is de opzet van deze nieuwe online redactie inhoudelijk gezien niet zo 
ingewikkeld,  mits  je  de  beschikking  hebt  over  ‘goede  journalistieke  types’: 
 

‘Wat  wij  hier  doen  met  de  digitale  Newsroom, dat kan iedereen. Als de baas van Free Record-
shop dit morgen wil doen en hij plukt ergens vijftien goede journalistieke types vandaan dan 
kan  hij  het  ook.  Wat  wij  doen  is  echt  niet  moeilijk  of  bijzonder.’80 

 
De hoofdredacties en chefs van alle drie de redacties worstelen klaarblijkelijk met de 
definitie van journalistiek en het profiel van de internetredacteur. Iemand moet het liefst 
wel een journalistieke  achtergrond  hebben  en  een  ‘journalistieke  type’  zijn,  maar  tegelij-
kertijd mag iemand niet te veel ambities hebben. Doorstromen naar een andere redactie 
– omdat internetredacteuren meer willen doen dan online journalistiek bedrijven – is 
eigenlijk niet de bedoeling.  
 

                                                 
77 Interview op 13-01-12. 
78 Observatie op 11-05-11, De Persgroep Onlineredactie, Rotterdam. 
79 Interview op 03-05-11. 
80 Interview op 03-05-11. 
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De huidige internetredacteuren bevinden zich in een lastige positie. Enerzijds willen ze 
zich inzetten voor online journalistiek, want ze zien het belang en de noodzaak ervan in. 
Anderzijds worden ze door het beleid van de hoofd-redacties beperkt in de uitoefening 
van deze taak. De manier waarop zij hun werkzaamheden uitoefenen, komt in veel geval-
len niet overeen met het soort journalistiek dat zij zelf waarderen en ambiëren. Ze vinden 
hun eigen werk vanuit inhoudelijk opzicht lang niet altijd bevredigend, het heeft soms 
weinig met journalistiek te maken. Dat de traditionele journalisten zich voornamelijk 
storen aan de oppervlakkige en vooral snelle, maar ook weinig creatieve berichtgeving 
voor online, begrijpen de internetredacteuren daarom ook wel. 
 
De internetredacteuren hebben zelf het gevoel dat er helemaal geen ruimte is voor eigen 
creatieve  en  inhoudelijke  bijdragen.  Ze  zijn  hoofdzakelijk  veroordeeld  tot  deze  ‘andere’ – 
verrijkende en verwerkende – werkzaamheden. Deze redacteuren willen daarom ook niet 
per definitie voor een van de traditionele platformen werken, maar door de strategie die 
wordt gehanteerd voor online zijn ze wel sneller uitgekeken op deze werkzaamheden. 
Een internetredacteur van Het FD krijgt van zijn collega’s  van  de  krant  het  gevoel  dat  hij  
geen  ‘echte’  redacteur  is,  maar  zelf  geeft  hij  aan  dat  online  juist  veel  leuker  is:   
 

‘Mensen  vroegen  mij   in  het  begin:  “Wil   je  straks  dan  voor  de  krant  gaan  schrijven?”  Nou,  nee  
dus. Ik vind het juist leuk om voor het web te werken omdat dit veel dynamischer en spannen-
der  is  dan  voor  de  krant.’ 81  

 
De internetredacteuren conformeren zich vooral aan het online beleid dat door de hoof-
redacties   is   ingezet.   Afgezien   van   enkele   ‘Newsroomies’   van   de   Volkskrant   hebben   ze  
meestal wel een journalistieke achtergrond en dus ook ambities op dat vlak. Ze zouden 
deze ambities in de meeste gevallen graag online willen uitoefenen, maar als dat niet past 
in het beleid, dan zijn ze alsnog geneigd om over te stappen naar de traditionele platfor-
men om hun ambities te realiseren.  
 
6.2.4 De (hoofdredactionele) desinteresse voor online 
Organisatorische en culturele veranderingen vragen om een voortrekkersrol van het ma-
nagement om op deze manier de nieuwe doelstellingen, inclusief gemeenschappelijke 
normen en waarden uit te dragen.82 Bij de vorming van een convergente redactie speelt 
de betrokkenheid van de hoofdredacties een cruciale rol.83 Om de samenwerking tussen 
alle platformen te creëren en onderlinge gelijkwaardigheid te bewerkstelligen is continu 
support nodig van de leidinggevenden. De leidinggevenden geven door het nemen van 
beslissingen bewust maar ook onbewust aan waar ze de prioriteiten leggen.  
 
De hoofdredacties van Het FD en NOS Nieuws hebben met strategieën zoals internet first 
en de betaalmuur ingezet op het belang van het online platform, maar hun betrokken-

                                                 
81 Interview op 22-12-11. 
82 Boonstra  &  Van  der  Vlist,  “Begeleiden  van  veranderingsprocessen”,  71. 
83 Dupagne & Garrison, “The  meaning  and  influence  of  convergence”, 248-250; Lawson-Borders, Media  
 Organizations and Convergence, 15-18; Quinn & Filak, Convergent Journalism, 16; Quinn, Knowledge  
 Management in the Digital Newsroom, 31. 
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heid en geloofwaardigheid met betrekking tot online journalistiek laat volgens redacteu-
ren te wensen over. In de vorige paragrafen werd al duidelijk dat ze de nodige 
(voor)oordelen  hebben  over  een  deel  van  de  online  collega’s  en  dat  ze  zelf  ook  niet  goed  
weten aan wat voor profiel deze redacteuren moeten voldoen. Ook bij de Volkskrant, 
waar de hoofdredactie vanaf het begin heeft aangegeven vooral een krant te willen ma-
ken, reageren journalisten verontwaardigd op de desinteresse vanuit het management 
voor online journalistiek.  
 
Bij Het FD ontlenen de journalisten gevoelsmatig nog hun status aan de verhalen op de 
voorpagina van de krant. De hoofdredactie redeneerde destijds dat de implementatie van 
een betaalmuur zou betekenen dat journalisten het online platform gelijkwaardig zouden 
benaderen omdat het een betaald medium werd, net als de krant. Dit argument mag in 
theorie opgaan, in de praktijk en in de beleving van de financieel-economische journalis-
ten blijft de krant het meest urgent (en winstgevend). Al voor de komst van de betaal-
muur probeerde de hoofdredactie haar journalisten te motiveren om verhalen voor online 
te maken. Dit gebeurde aan de hand van een internetbonus die in 2010 werd uitgereikt 
aan enkele redacteuren die zich hadden ingespannen voor de eigen site. Een redacteur 
die  zo’n  internetbonus  heeft  mogen  ontvangen,  geeft  aan  dat  het  ontzettend  leuk  is  dat  
je die erkenning krijgt. Waarschijnlijk heeft het mensen wel wat meer wakker geschud, 
maar daarbij wordt opgemerkt dat iedereen inderdaad nog steeds vooral beoordeeld 
wordt op het aantal keer dat je artikel op de voorpagina staat, niet hoe vaak iemand een 
opening op de site heeft gehaald.84  
 
Terwijl van de FD-redacteuren wordt verwacht dat ze ook voor online werken, worden ze 
daar lang niet allemaal op aangesproken tijdens functionerings- of beoordelingsgesprek-
ken. Het is voor de redactie in ieder geval niet voldoende om de indruk weg te nemen dat 
de hoofdredactie zelf nog steeds de meeste waarde hecht aan het maken van de krant: 
 

‘Als  de  krant  niet  meer  bestaat,  dan  zijn  [de  hoofdredacteuren]  er  ook  niet  meer  hoor!  Zij  vin-
den de krant ook het leukste, daar gaat het ze om. Ze roepen misschien wel van alles over mul-
timediaal  gedoe,  maar  uiteindelijk  draait  het  om  de  krant.’  85 

 
De leidinggevenden (chefs of coördinatoren) zijn zelf lang niet altijd blij met de multime-
diale koers die is ingezet door de hoofdredactie. In het vorige hoofdstuk werd al aange-
toond dat zij in vergaderingen voornamelijk aandacht hebben voor de papieren krant 
waardoor de urgentie van online journalistiek ontbreekt. Deze coördinerende functies 
worden op de redacties ingevuld door journalisten die zelf afkomstig zijn van een traditi-
oneel platform. Het resultaat is dan ook dat zij gevangen blijven zitten in de patronen en 
tradities die gelden voor het medium waar ze zelf het meest vertrouwd mee zijn, in dit 
geval de krant. Een FD-coördinator van een van de deelredacties geeft zelfs openlijk toe 
weinig met online te hebben. Aan de journalisten aan wie hij leiding geeft laat hij duidelijk 
weten hoe hij daarover denkt:  

                                                 
84 Interview op 07-11-11. 
85 Observatie op 03-10-11, FD-redactie, Amsterdam. 
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‘Luister,  het  is  kut,  maar  het  moet  gewoon  en  ik  ga  het  niet  goed  praten  dat  je  er  geen  tijd  aan  
kwijt bent, maar ja, we moeten wel met zijn allen. En laten we gewoon proberen om het dan 
gewoon  zo  te  doen  dat  we  er  zo  min  mogelijk  last  van  hebben.’86  
 

Hoewel deze coördinator erkent dat online nieuwsvoorziening noodzakelijk is voor het 
voortbestaan van zijn krant, zal zijn benadering niet motiverend werken en niet bijdragen 
aan  een  succesvolle  en  positieve  samenwerking  met  de  online  collega’s.   
 
De twee leden van de hoofdredactie van de Volkskrant ageerden in het verleden openlijk 
tegen de multimediale plannen van voormalig hoofdredacteur Broertjes. De hoofdredac-
teur en zijn adjunct zijn vervolgens in de hoofdredactie gekomen met het idee alle ener-
gie in de krant te stoppen. Ze beschouwen krantenjournalistiek, net als De Persgroep, als 
een ander vak dan online journalistiek.87 De adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant 
stond dan ook niet onwelwillend tegenover het eerste voorstel van De Persgroep om te 
bezuinigen op de internetredactie en deze te laten bemannen door slechts twee redac-
teuren. Hij noemt de (gratis) berichtgeving  op  de  site  ‘een  heilloze  weg’.88  
 
Dat de redacteuren van de Volkskrant constateren dat de eigen hoofdredactie ook vóór 
de verhuizing van de Newsroomredactie een beperkte aandacht had voor het online plat-
form,  is  dan  ook  niet  opmerkelijk.  ‘De krant is de norm en dat internet, ja dat is leuk voor 
erbij. Maar het is een heel ander medium waar de meeste mensen niet veel mee hebben. 
Ook  de  leiding  niet’,  aldus  een  verslaggever  van  de  krant.89 Dit blijkt ook uit een opmer-
king die wordt gemaakt tijdens een van de 10.30 uur-vergaderingen. Het gesprek gaat 
over de provinciale verkiezingen en een van de leden van de hoofdredactie vraagt zich af 
waarom ze de internetjournalisten een project rondom deze verkiezingen hebben laten 
doen. Hij zegt daar meteen achteraan:   ‘Zo   belangrijk   vinden  wij   die   verkiezingen   dus!’  
Hiermee wil hij aangeven dat de krant kennelijk weinig interesse heeft voor dit onder-
werp en dat de berichtgeving daaromtrent wel uitbesteed kon worden aan de internetre-
dactie.90 
 
Het optreden van de Volkskranthoofdredacteur in De Wereld Draait Door, die in het ge-
sprek met Matthijs van Nieuwkerk vergeet te refereren aan de website van zijn krant, is 
eveneens tekenend voor de relatie tussen de krant en online. De webredacteuren van de 
Volkskrant ervaren net als de internet-redacteuren van NOS Nieuws en Het FD weinig 
erkenning voor hun werkzaamheden. Een internetredacteur van de Volkskrant heeft de 
indruk dat de eigen hoofdredacteur het online platform ondermijnt en omschrijft zijn 
houding als hautain: 
 

Eén  van  [Remarque’s]  eerste  interviews  was  een  duo-interview samen met Vandermeersch in 
De Morgen. Dat heb ik vol verbazing gelezen. Hij zei dingen als: "Internet heeft gewoon een Te-

                                                 
86 Interview op 19-12-11. 
87 Interview op 25-05-11. 
88 Interview op 25-05-11. 
89 Interview op 07-04-11. 
90 Observatie op 28-02-11, De Volkskrantredactie, Amsterdam. 
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letekstfunctie, het is koppen snellen." In mijn optiek ondermijn je dan gewoon een hele genera-
tie die niet geabonneerd is op een krant. Het klinkt ontzettend hautain en eigenlijk ook een 
beetje  dom  want  dan  heb  je  je  er  totaal  niet  in  verdiept.’91 

 
De Newsroomredacteuren vinden de eenzijdige aandacht van de hoofdredactie voor de 
krant ook niet passen in een tijdperk waarin digitale nieuwsvoorzieningen alleen maar 
meer de markt gaan domineren. De investeringen die De Persgroep uiteindelijk deed in 
de vorming van een nieuwe online redactie in Rotterdam beschouwden de Newsroomre-
dacteuren wel als erkenning en een teken van vertrouwen in online journalistiek. De in-
ternetredacteuren van de Volkskrant die zijn meeverhuisd naar Rotterdam stonden daar-
om over het algemeen niet geheel onwelwillend tegenover de vorming van De Persgroep 
Online. De manier waarop het plan van de verhuizing werd meegedeeld, was wel erg ad 
hoc en onplezierig. Een van de redacteuren heeft dat moment ervaren alsof ze in feite 
voor   het   blok  werden   gezet:   ‘We   konden   zeggen,  we   doen   het   niet,  maar   dan  was   de  
consequentie  dat  de  Volkskrant  geen  website  meer  had’.92  
 
Zij vinden de aandacht die de hoofdredactie heeft voor de site minimaal en ze ervaren dit 
als een gemis. Regelmatig worden er grappen gemaakt over de desinteresse van de lei-
dinggevenden van de krantenredactie in Amsterdam, zij het met een licht gefrustreerde 
ondertoon. Onderstaande conversatie die plaatsvindt via het MSN-chatprogramma op de 
redactie in Rotterdam geeft aan hoe er tegen de hoofdredactie van de eigen krant en site 
wordt aangekeken: 
 

‘Newsroomredacteur  A:  [14:33]: 
Het is ongelooflijk, maar ik krijg zojuist een mailtje van [lid hoofdredactie]! Hij kijkt op de site! 
 
Newsroomredacteur B [14:33]: 
en? 
 
Newsroomredacteur A [14:34]: 
dat ik 'een prima pensioenverslaggever' blijk.. en of alles goed gaat.. 
 
Newsroomredacteur [14:34]: 
toch sympathiek 
 
Newsroomredacteur C[14:35]: 
leuk! 
 
Newsroomredacteur B [14:38]: 
ha leuk 
 
Newsroomredacteur C [14:39]: 
NAJA ZEG 
 

                                                 
91 Interview op 11-05-11. 
92 Interview op 10-05-11. 
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Newsroomredacteur C [14:40]: 
hij is je aan het losweken  
 
Newsroomredacteur A [14:40]: 
ja,  misschien  mag  ik  dan  wel  de  portefeuille  pensioenen’  93 
 

Uit deze conversatie spreekt een, toch wel blije, verbazing over de belangstelling van hun 
leidinggevenden in Amsterdam. Dat de Newsroomredactie het hoofdredactioneel ma-
nagement in Amsterdam bekritiseert vanwege geringe belangstelling, wordt door een lid 
van de hoofdredactie begrepen. Hij geeft toe laks te zijn geweest ten opzichte van de 
internetredactie die naar Rotterdam is verhuisd. Hij is zelf nog niet bij de redacteuren 
langs geweest, maar geeft wel aan dat op korte termijn te willen doen. 94  
 
Eén van de chefs geeft aan dat het klopt dat de redactie in Amsterdam zich niet langer 
verantwoordelijk voelt voor de site, maar dat dit volledig in lijn is met het beleid van de 
hoofdredactie. Aangezien hoofdredactioneel beleid rondom online voor krantenjournalis-
ten ontbreekt, kun je in zijn ogen niet verwachten dat de verslaggevers hier zelf achter-
aan gaan: 
 

‘De  huidige  hoofdredactie  heeft   nog  helemaal   niks  over   internet  gezegd   tegen  ons.  Behalve  
het plan van de Newsroom in Rotterdam. Maar er is helemaal geen beleidsding ofzo. En het 
werkt met journalisten zo: als je ze geen opdracht geeft, gebeurt er vaak ook niet meer zoveel. 
Dus als ze willen dat wij daar iets mee doen, dan moet  het  van  boven  komen.’95  

 
Bij de Volkskrant is het beleid rondom de internetredactie er niet duidelijker op geworden 
doordat de plannen sinds 2006 continu zijn gewijzigd. De talloze veranderingen leverden 
vooral frustratie en gelatenheid op onder de verslaggevers en redacteuren. Bij de journa-
listen van de Volkskrant is dan ook een bepaalde multimediale moeheid voelbaar waar-
door er gelaten op de verhuizing van de internetredactie is gereageerd. Er is weinig inte-
resse in de nieuwe werkwijze van de internetredactie in Rotterdam, de eigen website is 
amper nog onderwerp van gesprek.  
 
Wat de krant is op de redacties van Het FD en de Volkskrant, is het achtuurjournaal op de 
redactie van NOS Nieuws. Dit Journaal wordt door de journalisten ook wel aangeduid als 
het vlaggenschip, het Koningsnummer, de hoogmis, het paradepaardje of het boegbeeld 
van NOS Nieuws. Radio kent een langere traditie binnen de NOS, maar omdat het NOS 
Journaal meer kijkers trekt dan het Radio 1 Journaal luisteraars, domineert de aandacht 
voor televisie op de redactie. Volgens een lid van de hoofdredactie bepaalt dit de huidige 
cultuur op de redactie: 
 

‘Het  is  de  cultuur  hier,  de  manier  van  praten,  dat  is  wat  we  het  belangrijkste vinden, dat is wat 
we uitstralen, dat is 20.00 uur! En dat is een programma! Daar passen we onze hele organisatie 
op aan! En als we om 09.10 uur beginnen met het nieuwsbeeld, waarom is dat zo? Omdat het 

                                                 
93 MSN Chatsessie op 13-09-11, De Persgroep Online, Rotterdam. 
94 Interview op 25-05-11. 
95 Interview op 27-04-11. 
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belangrijk is te weten wat we in 20.00 uur willen en dat doen we dan wel aan het begin van de 
dag.’96 
 

De journalisten van NOS Nieuws hebben het gevoel dat zij nog altijd uitsluitend beoor-
deeld worden op hun bijdrage aan het achtuurjournaal op televisie, net zoals de journalis-
ten bij Het FD en de Volkskrant nog steeds vooral worden beoordeeld op het halen van de 
voorpagina. Televisie krijgt de meeste aandacht en wordt gezien als het belangrijkste 
medium, internet als het minst belangrijke. Een eindredacteur van NOS Nieuws zegt 
daarover: 

 
‘Het  komt  omdat  mensen gewoon opgevoed zijn op een bepaalde manier. En afgerekend wor-
den op bepaalde dingen. Dus bij buitenland worden mensen gewoon afgerekend op wat ze 
maken voor tv. En of er mooie shots inzitten. Daar worden ze op afgerekend, dat is hun primai-
re taak. Dat  kost  ook  de  meeste  tijd.’   
 
Door wie worden ze daarop afgerekend? 
 
‘Bij  wijze  van  spreken   in  hun   functionerings- en beoordelingsgesprekken. En bij de informele 
gesprekken de volgende ochtend aan het bureau. Zo van, dat heb je mooi gedaan! En niet: 
jeetje, we hebben gisteren die Franse verkiezingen gedaan en dan heb je daarnaast op de site 
ook  nog  eens  een  keertje  goed  uitgelegd  hoe  het  met  Ségolène  Royal  zat.’97 

 
Ook in informele gesprekken  onder   collega’s   blijft   het   achtuurjournaal het belangrijkst. 
De   HRV’s   (hoofdredacteur-op-de-vloer) die als crossmediale toezichthouders moeten 
fungeren, houden zich in de praktijk voor het merendeel van de tijd bezig met televisie en 
waar mogelijk met radio. Bij de Digidesk hebben de redacteuren echter de indruk dat het 
bij  deze  HRV’s  gevoelsmatig  ontbreekt  aan  echte  interesse  voor  online:   
 

‘Ik  bespeur  bij  beiden  eigenlijk  een  volledige  desinteresse  voor  internet,  als  je  iets  vraagt  is  het  
vaak:  “doe  maar”.  Maar  ze  zullen  nooit,  althans  één  van  de  HRV’s  komt  nooit  aan het bureau 
van  de  Digidesk  staan  om  te  zeggen:  goh,  hebben  jullie  dat  al?  Of  hoe  gaat  het?’98 

 
De leidinggevenden zijn zich daar zelf van bewust en onderschrijven dat televisie inder-
daad de hoogste prioriteit heeft in hun dagelijkse werkzaamheden. Zij weten dat ze 
daarmee andere media tekort doen maar tegelijkertijd vinden ze het gerechtvaardigd dat 
het achtuurjournaal de meeste aandacht krijgt. Bovendien speelt hun eigen professionele 
achtergrond hierbij een duidelijke rol:  
 

‘Het  is  natuurlijk  niet  helemaal goed, maar ik kom ook van de televisie en mijn primaire doel is 
wel dat het om acht uur goed is en dat we van het achtuurjournaal kunnen zeggen: het beste 
wat  we  kunnen,  dat  zien  we  om  20.00  uur.’  99 

 

                                                 
96 Interview op 25-07-12. 
97 Interview op 03-07-12. 
98 Interview op 18-07-12. 
99 Interview op 09-07-12. 
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De andere HRV bevestigt dat de aandacht inderdaad vooral uitgaat naar het achtuurjour-
naal. Ook deze HRV is met dat medium het meest vertrouwd. Deze HRV heeft bovendien 
ook niet het idee daar hij zichzelf veel met online zou moeten bezighouden. Hij is vooral 
van mening dat het online platform zelf te weinig actie onderneemt.100 Een samensteller 
van   de   Digidesk   noemt   internet   in   het   algemeen   een   ‘blinde   vlek’   op   de   redactie   en  
spreekt zijn verbazing uit over het feit dat er verslaggevers bij NOS Nieuws zijn die nog 
nooit iets hebben gedaan voor internet. Volgens deze samensteller komt dat omdat onli-
ne niet scoort bij de hoofdredactie, ondanks de implementatie van de internet first-
strategie.101 Een andere samensteller deelt die mening en wijt dit aan het feit dat de men-
sen van de hoofdredactie zelf afkomstig zijn van televisie.102  
 
Andere chefs en coördinatoren van NOS Nieuws houden zich gedurende de dag weinig 
bezig met de online berichtgeving en zijn zich daar net zo goed van bewust. Zo zegt een 
van   de   coördinatoren   van   een   deelredactie:   ‘We   noemen   onszelf   multimediaal, maar 
internet   is  echt  het  vijfde  wiel  aan  de  wagen.’103 We doen het in naam, maar het zit nog 
niet in de harten van de mensen, is een andere coördinator van mening. Het zouden nou 
eenmaal traditionele radio- en televisiebedrijven zijn die zijn gefuseerd, aldus deze coör-
dinator.   Zoals   een   eindredacteur   van   de   Nieuwsdesk   het   verwoordt:   ‘Vreemd   hè?   Dan  
heb je het over internet first, maar in de dagelijkse praktijk zijn er toch weer, ik weet niet, 
ingesleten gewoontes waar men zich dan aan vasthoudt.’104  
 
6.3 Hiërarchie: een crossmediaal calimero-complex  
 
Mediaconvergentie gaat over vervagende, technologische grenzen en veronderstelt dat 
fysieke grenzen daardoor uiteindelijk irrelevant worden. Wil convergentie op een nieuws-
redactie slagen, dan vereist dit gelijkwaardigheid tussen alle journalisten zodat een 
vruchtbare   samenwerking   tussen   collega’s   tot   stand   kan   komen.105 Zoals in de vorige 
paragraaf is aangetoond, lijkt die gelijkwaardigheid nog niet gerealiseerd. Er wordt geen 
debat gevoerd over de onderlinge verschillen om zo tot een gemeenschappelijke identi-
teit te komen en het ontbreekt leidinggevenden op de redacties aan betrokkenheid met 
betrekking tot het online platform. De hiërarchische cultuur op nieuws-redacties zorgt 
ervoor dat gelijkwaardigheid lastig te bewerkstelligen is.106 De internetredacteuren kam-
pen hierdoor met een calimero-complex: ze voelen zich niet serieus genomen binnen de 
nieuwsorganisaties waar ze voor werken. Zelfs binnen hun eigen online redacties is er 
sprake van een hiërarchische cultuur. Toch zijn er ook journalisten die aangeven dat er 
langzaamaan toch verandering plaatsvindt op hun redacties en dat de omarming van het 
online platform én de bijbehorende journalisten vooral een kwestie is van tijd.  
 
                                                 
100 Interview op 25-07-12. 
101 Interview op 18-07-12. 
102 Interview op 10-07-12. 
103 Interview op 06-07-12. 
104 Interview op 18-07-12. 
105 Killebrew, Managing Media Companies, 44. 
106 Witschge,  “Transforming  Journalistic  Practice”,  163;  Hermans,  Beroepsmatig handelen van journalisten, 165. 
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6.3.1 Hoezo internet first? Naar ons wordt niet geluisterd 
De internetredacteuren voelen goed aan dat traditionele journalisten en het manage-
ment weinig affiniteit tonen met zowel het online platform als met hen persoonlijk. Hier-
door hebben ze nog meer de neiging om zich terug te trekken en niet van de gelegenheid 
gebruik te maken om van zich te laten horen. Ze voelen zich klein ten opzichte van de 
‘grote’   journalisten  van   radio,   televisie  en  papier  en  de  omgeving   is  niet  altijd  veilig  ge-
noeg om voor zichzelf op te komen.  
 
Volgens een van de chefs van de Digidesk van NOS Nieuws is dit gevoel inherent aan een 
nieuw platform en is een calimero-gevoel niet te voorkomen: 
 

‘Internet  hing  er,  tot  voor  kort,  altijd  bij  hè?  Het  komt  bij  ons  ook  letterlijk  uit  de  kelder.  Bij  wie  
niet. Bij iedere omroeporganisatie, bij iedere nieuwsorganisatie is internet in een kelder be-
gonnen. Experimenteren voor nerds, dat is bij ons ook een beetje zo. We hebben ook gewoon 
jongere mensen. Mensen die zich nog moeten bewijzen op allerlei vlakken. Mensen die dat ook 
waarschijnlijk  lastig  vinden.  Geef  ze  eens  ongelijk,  het  is  ook  lastig.’107 

 
Een Digideskredacteur van NOS Nieuws, die eerst op een andere redactie werkte en nooit 
goed begreep waarom de internetredactie zich zo afstandelijk opstelde, constateerde 
nadat hij daar zelf was gaan werken, al snel dat hij zelf ook zo was geworden. Hij had nu 
alleen veel meer begrip voor deze houding:  
 

‘Toen  ik  voor  het  eerst  bij  de  Digidesk  kwam,  toen  werkte  ik  nog  op  een  andere  redactie  van  
NOS Nieuws. Dat was een hele leuke club en ik vond die Digidesk altijd een beetje zurig en in 
zichzelf gekeerd en noem maar op. Niet zo'n prettige club in ieder geval. Maar toen ik er twee 
maanden werkte merkte ik dat ik zelf ook zo aan het worden was, omdat je gewoon merkt dat 
mensen geen rekening met je hielden. Daar word je vanzelf een beetje chagrijnig van natuur-
lijk.’108 
 

Wanneer de redacteuren van deze online redactie (goede) ideeën hebben dan lijken die 
ergens te stranden, maar ze weten zelf niet waar. Ze hebben het gevoel dat ze nergens 
echt goed van op de hoogte worden gesteld. De internetredacteuren weten hun inbreng 
niet overtuigend over te brengen of de leidinggevenden zijn niet in staat om duidelijk te 
communiceren naar hun eigen online redactie wat er speelt op het niveau van de organi-
satie in het algemeen. Duidelijk is in ieder geval dat de communicatie niet soepel ver-
loopt, waardoor de frustraties van de online journalisten alleen maar toenemen. 
 
De Digideskredacteuren spreken daarover dikwijls hun frustratie uit, al dan niet in de 
vorm van cynische grappen. Wanneer bij NOS Nieuws bijvoorbeeld een klankbordgroep 
wordt samengesteld om het nieuwe format van het achtuurjournaal te evalueren, wordt 
daarover een mail rondgestuurd naar de hele redactie. In die mail staat dat deze samen-
gestelde groep een dwarsdoorsnede van de redactie betreft. Omdat er niemand van de 
Digidesk is geselecteerd voor deze groep wordt er opgemerkt dat zij dus kennelijk niet 
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behoren tot die dwarsdoorsnede en dat hun mening er niet toe doet. Een van de redac-
teuren  reageert  daar  niet  verbaasd  op:   ‘Nee,  maar  dat   is   toch  met  alles  zo?  Wij  worden  
nooit ergens bij betrokken.’109 
 
In tegenstelling tot de assertieve journalisten op de rest van de NOS Nieuws-redactie 
voelen zij zich niet sterk genoeg om aandacht voor hun positie te vragen of voor online 
journalistiek in het algemeen, bijvoorbeeld in de (evaluatie)vergaderingen waarin zij een 
standpunt zouden kunnen innemen over lopende kwesties. De intentie is er bij sommigen 
wel: 
 

‘Toen  we  dus  die  nieuwe  werkwijze  kregen,  met  de  intrede  van  de  internet-strategie, toen zei 
ik ook "ja, nu wordt het wel tijd dat we ons als Digidesk emanciperen" en inderdaad zeggen van 
"hier zijn we", "we zijn belangrijk", "denk aan ons" en "vergeet ons niet", dat soort dingen. We 
moeten  niet  in  een  hoekje  gaan  zitten  en  denken  dat  er  toch  niks  gebeurt.’110 

 
Diezelfde redacteur moet echter erkennen dat ze uiteindelijk toch in dat hoekje zijn blij-
ven zitten. Ze hebben zich bijna niet laten zien tijdens de 13.15 uur-vergadering. De Digi-
deskredacteuren bij NOS Nieuws bewegen zich nog steeds redelijk onzichtbaar over de 
redactie. Afgezien van een eigen vergadering om 10.00 uur zijn ze niet bij andere verga-
deringen vertegenwoordigd. De druk om up to date te blijven, geeft hun het gevoel dat 
ze nooit even rustig, laat staan met elkaar, kunnen lunchen of overleggen. Het bevestigt 
het oordeel van de radio- en televisiejournalisten dat de internetredacteuren vooral pas-
sief en afwachtend zijn. Ze draaien hun diensten, ze komen en gaan, maar van echte 
betrokkenheid met en bij de rest van de redactie van NOS Nieuws is bij lang niet iedereen 
sprake.  
 
Bij Het FD kampen de internetredacteuren met hetzelfde gevoel, dat ze worden gezien 
als  een   ‘aparte’  groep  op  de   redactie   en  dat   er  niemand   is  die   echt  oog  heeft   voor   hun  
positie. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer er een mailtje binnenkomt van een (kran-
ten)redacteur  die  opmerkt  dat  er  problemen  zijn  met  de  site  en  daarom  vraagt:  ‘Zijn  jullie  
wel  in  de  lucht?  Waarop  een  van  de  webredacteuren  gefrustreerd  reageert:  ‘Júllie?  Het  is  
toch  ook   zijn   site?’   Een   verrijker   reageert   vervolgens   enigszins   cynisch:   ‘Nee,   het   is   zijn  
krant,   en   de   site   is   van   ons.’111 Bij Het FD hebben de online redacteuren eveneens het 
gevoel dat nooit wat met hun inbreng wordt gedaan. Eén van de verrijkers verwoordt dat 
als volgt: 
 

‘Er  wordt   in  overleg  met  ons  dan  wel  heel  veel  besproken, maar er is tot nu toe niks mee ge-
daan. Vaak worden we ook niet op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Gaan we 
daar nog mee door? Of hoe zit dat dan? We hebben namelijk veel ideeën over de site en ik denk 
dat het ook goed is om de mensen met  wie  je  werkt  te  vragen  wat  zij  ervan  denken.’112  

 

                                                 
109 Observatie op 15-06-12, NOS Nieuwsredactie, Hilversum. 
110 Interview op 10-07-12. 
111 Observatie op 09-11-11, FD-redactie, Amsterdam. 
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Net als bij NOS Nieuws berusten de webredacteuren min of meer in deze achtergestelde 
positie. Alsof ze er vrede mee hebben dat de rest van de redacteuren alleen contact zoekt 
wanneer ze hun eigen verhaal op de site willen plaatsen, maar dat het daar ook wel mee 
ophoudt. Ze stellen zich terughoudend op en zijn afwachtend met betrekking tot sa-
menwerking  met   collega’s.  Ze   stappen   zelf   bijna  nooit   op   iemand  af   om   te  overleggen  
over verhalen. De coördinator toont het meeste initiatief naar de rest van de redactie. Hij 
was zelf eerder werkzaam voor de krant en kent dus ook veel redacteuren goed.  
 
Bij de Volkskrant staan de internetredacteuren wat steviger in hun schoenen. Het meren-
deel werkt al een aantal jaren met elkaar samen en ze vormen een hecht team. Dit zorgt 
er ook voor dat ze minder teleurgesteld en berustend zijn wat betreft hun positie, on-
danks de vele (strategische) veranderingen die zij als redactie al mee hebben mogen ma-
ken. Ze zijn zich ervan bewust dat een deel van de krantenjournalisten weinig betrokken-
heid toont met online, maar ze blijven het contact zoeken met de krant, of in ieder geval 
met  de  collega’s  die  altijd  bereid  zijn  om  mee  te  werken  met  de  site.   
 
De webredacteuren merken dat het helpt   wanneer   hun   collega’s   persoonlijk   benaderd  
worden met de vraag of ze iets bij kunnen dragen aan de site. Op deze manier worden de 
journalisten meer betrokken bij de berichtgeving voor online en voelen ze zich verant-
woordelijker om ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren. Zij nemen dus wel zelf initia-
tief en dat werpt enigszins zijn vruchten af: 
 

‘Om  die  betrokkenheid  te  vergroten,  moet  je  toch  vooral  persoonlijk  mensen  enthousiast  ma-
ken voor de site. Heel vaak merk je van mensen dat ze het hartstikke leuk vinden, maar dan 
denken ze er gewoon niet aan, dan zijn ze druk bezig met de krant. Als ze merken dat het stuk-
je al online staat, of dat je bijvoorbeeld een gedeelte van je verhaal alvast van tevoren op de si-
te kunt zetten om wat aandacht te genereren voor die grote primeur van de dag daarna, dan 
vinden  ze  het  ineens  hartstikke  leuk.  Dus  het  werkt  wel  om  het  persoonlijk  aan  te  pakken.’113  

 
Het verhuizen naar Rotterdam heeft het vergroten van die betrokkenheid van de kran-
tencollega’s  er  niet  makkelijker  op gemaakt, maar de redacteuren blijven contact zoeken. 
Omdat de internetredacteuren van de Volkskrant aan het einde van het geïntegreerde 
tijdperk een redelijk onafhankelijke koers konden varen, schreven zij met enige regel-
maat ook wat eigen stukken voor de site. Deze stukken werden in sommige gevallen ook 
geplaatst in de krant. Hierdoor stegen de online journalisten meteen in waardering bij de 
collega’s   van   de   krant,   zo   legt   een   internetredacteur   uit:   ‘Dan   zien   ze   ook   dat  we   niet  
alleen maar copy-paste tijgers zijn, maar ook mensen die journalistiek hebben gestu-
deerd  en  ook  gewoon  goede  stukken  kunnen  schrijven.’114 De online redacteuren worden 
daarom doorgaans wat serieuzer genomen dan bij Het FD en NOS Nieuws. 
 
De de-convergente strategie heeft als bijkomend gevolg dat de online redactie zich wat 
meer emancipeert. Op hun eigen redactie in Rotterdam zijn de redacteuren allemaal 
gelijkwaardig, met alleen maar andere online journalisten is er geen discussie over het 
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belang van de site. Hier hebben zij niet te maken  met   collega’s   die  mopperen  over  het  
aanleveren van een verhaal voor de site. Misschien klaagt er in Amsterdam nog wel eens 
iemand over de site in het algemeen, maar dat komt hen niet direct ter ore. De sfeer in 
Rotterdam is goed en de redacteuren zijn overwegend optimistisch.  
 
6.3.2 De tweede- en derderangs journalisten van online 
Ondanks het calimero-gevoel dat de internetredacteuren met elkaar delen, heeft het 
‘wij’-gevoel op de online redacties zich niet sterk ontwikkeld. Dit verklaart wellicht waar-
om de online journalisten min of meer berusten in een achtergestelde en tweederangs 
positie en ze niet gezamenlijk de aandacht opeisen. De online redacties kampen niet 
alleen met een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de rest van de redactie, ook 
binnen  deze  redacties  is  er  sprake  van  hiërarchie:  de  derderangs  ‘journalisten’.   
 
Bij Het FD is een van de webredacteuren nogal verbaasd en tegelijkertijd teleurgesteld 
over het ontbreken van een redactie- of teamgevoel. Hij doet daarom verwoede pogin-
gen om dit gevoel aan te wakkeren en stelt bijvoorbeeld voor om met elkaar te gaan 
eten.  De  reactie  die  daarop  volgt  van  een  van  de  collega’s, zegt volgens de redacteur die 
het initiatief nam genoeg: ‘We   hebben   al   een   keer   een   etentje gehad, 1,5 jaar geleden 
ofzo.’115 Van een etentje komt uiteindelijk niks terecht want de rest is ook niet erg en-
thousiast. Op een volgend voorstel om samen naar de documentaire over de New York 
Times te gaan, volgt wederom geen enkele respons. Bij de kerstborrel voor de hele FD 
Mediagroep is deze internetredacteur de enige van zijn redactie die daarbij aanwezig is. 
 
De samenstelling van de internetredactie is bij Het FD opgedeeld in twee functies, wat de 
onderlinge saamhorigheid niet bevordert. Naast de drie vaste (eind)redacteuren, werken 
er drie contentverrijkers. Deze verrijkers vervullen geen journalistieke functie, maar ze 
verwerken alleen de verhalen van de redactie. De eisen die gesteld worden aan deze func-
tie liggen lager dan die van een web(eind)redacteur. Het betreft een MBO-functie en is 
bedoeld voor iemand  die  ‘een  sterk  gevoel  heeft  voor  beeld,  vormgeving  en  techniek’.116 
Terwijl er tussen de internetredacteuren en de traditionele journalisten discussie bestaat 
over  de  vraag  of  online  journalistiek  wel  ‘echte’  journalistiek  is,  speelt  die  vraag  niet  met  
betrekking tot de contentverrijkers van Het FD. De functie wordt niet omschreven als 
journalistiek en de functie valt officieel ook onder een andere cao. De verrijkers trekken 
onderling veel meer naar elkaar toe, dan naar de webredacteuren. Alsof de scheiding in 
functie naast een professionele scheiding ook een onvermijdelijke sociale scheiding met 
zich meebrengt. 
 
Terwijl de online redactie met drie (eind)redacteuren en drie verrijkers redelijk overzichte-
lijk is, bestaat er onduidelijkheid over de verschillende verantwoordelijkheden. Dat de 
verrijkers geen journalistieke functie vervullen, is bijvoorbeeld niet bij alle webredacteu-
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116 Tekst uit een vacature voor contentverrijker van maart 2011 op Villamedia.nl.  
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ren bekend. Deze webredacteur geeft aan dat hij niet weet in hoeverre ze bezig zijn met 
het lopende nieuws en of ze zelf ook kunnen schrijven: 
 

‘Ik  weet  van  [de  verrijkers]  niet  zo  goed  hoe  ze  in  het  nieuws  zitten.  Je  moet  namelijk  wel  kun-
nen beoordelen hoe nieuwswaardig het is, en waar het op de site moet komen te staan. En dat 
je ook de inhoudelijke fouten herkent, niet alleen spelling. Maar ik weet gewoon niet hoe ze 
daarin zitten. En het is ook handig als je een beetje kan schrijven. Ik weet ook niet of ze dat 
kunnen.’ 117 

 
Dat de verrijkers en webredacteuren eigenlijk niet van elkaar weten wat ze wel en niet 
kunnen en mogen doen, is opmerkelijk omdat ze hele dagen met elkaar op dezelfde 
(deel)redactie doorbrengen. De communicatie en het contact tussen beide partijen is 
minimaal. Zo beperkt dat ik me op de eerste dag afvraag of zij, net als de Newsroomre-
dactie van de Volkskrant, met elkaar communiceren via de chat. Dat blijkt niet het geval. 
Op de internetredactie van Het FD is het op een gemiddelde dag vooral erg stil. Ook de 
webredacteuren hebben onderling weinig contact gedurende de dag. Dit contact beperkt 
zich vooral tot de noodzakelijke vragen met betrekking tot de werkzaamheden: wie welk 
bericht doorplaatst op de site. 
 
Bij NOS Nieuws ontbreekt  eveneens  het   ‘teamgevoel’  op  de  Digideskredactie.  Daar  zor-
gen de verschillende ochtend-, avond-, en nachtdiensten ervoor dat de redacteuren bijna 
nooit allemaal tegelijkertijd aanwezig zijn, waardoor het lastig is om een band met elkaar 
op te bouwen. De mensen die overdag met elkaar aan het werk zijn, hebben net als bij 
Het FD gedurende de dag weinig onderling contact. De samenstelling van de Digidesk 
bestaat uit een mix van redacteuren die al lange tijd bij NOS Nieuws werkzaam zijn en uit 
wat jongere krachten, die vaak na een stage een plek op de Digidesk hebben kunnen 
bemachtigen. 
 
Net als bij Het FD zijn er op deze internetredactie ook verschillende functies. De Digidesk 
werkt  naast   online   redacteuren  met  de   zogenaamde   ‘verwerkers’.  Deze   functie  bestaat 
uit het losknippen (verwerken) van al het oorspronkelijke audio- en videomateriaal dat 
wordt uitgezonden op radio en televisie. Deze losse items worden vervolgens doorge-
plaatst op de site van NOS Nieuws en in het archief. Of de functie van verwerker wel of 
geen journalistieke functie is, is minder duidelijk dan in het geval van de contentverrijkers 
bij Het FD. Bij NOS Nieuws zijn er namelijk ook internetredacteuren die verwerkingsdien-
sten vervullen en vice versa. Toch overheerst het gevoel dat de verwerkers niet echt jour-
nalistiek  bezig  zijn.  Een  samensteller  van  de  Digidesk  spreekt  zelfs  over  een  ‘ander  soort  
mensen’,  op  een  zelfde  manier  als   traditionele   journalisten  over  online   journalisten  pra-
ten: 
 

‘Wij  hebben  veel  verwerkers,  dat  zijn  eigenlijk  van  oudsher geen journalisten. Dat zijn handige jon-
gens. Journalisten hebben over het algemeen een grote bek, die weten het allemaal zelf heel goed. 
Zij  zijn  wat  stiller,  het  is  een  ander  soort  mensen.’118 
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De taak die de verwerkers bij NOS Nieuws hebben, is voor iedereen duidelijk, daarover 
bestaat geen verwarring bij de rest van de (digi)redactie. Toch kunnen we ook hier spre-
ken  van  een  ‘derderangs’  functie  op  de  internetredactie.   
 
Zo’n  derderangs   functie  vinden  we  ook  op  de  redactie  van  De  Persgroep  Online   in  Rot-
terdam: de Newsroomredacteuren. De komst van een nieuwe groep redacteuren, de 
eerder al aangehaalde ‘Newsroomies’,   creëert   zo’n  derde   categorie   journalisten.  Terwijl  
de internetredacteuren al werden gezien als relatief jong en minder ervaren ten opzichte 
van  de   krantencollega’s,   zijn  de  nieuw  aangestelde   internetredacteuren  weer jonger en 
minder ervaren. Zij nemen in de opzet van De Persgroep Online een groot deel van de 
minder leuke – en volgens de traditionele benadering – minder journalistieke taken van 
de internetredacteuren uit handen. De internetredacteuren van de Volkskrant krijgen zelf 
een nieuwe functie als USP-redacteur. Hierdoor stijgen ze in feite zelf weer in de traditio-
nele hiërarchie.  
De USP-redacteuren van de Volkskrant kunnen zich meer gaan specialiseren op een van 
de  thema’s  cultuur,  politiek  en  opinie.  Ze  kunnen  daarvoor  de  banden  met  de  krant  enigs-
zins aanhalen, wat hun weer meer toegang verschaft tot de kennis en contacten van hun 
collega’s   in  Amsterdam.  Voor  de   internetredacteuren  geeft dit meer bevrediging in hun 
werkzaamheden. Een van de online journalisten geeft zelfs aan dat de komst van de USP-
redacteuren ervoor heeft gezorgd dat hij bij de Volkskrant wilde blijven omdat hij inter-
netjournalistiek zoals dat eerder werd uitgevoerd – het doorplaatsen van artikelen – een 
beetje zat was.119 
 
6.3.3 Vervagende grenzen, een kwestie van tijd?  
In de ogen van veel journalisten en leidinggevenden bij de Volkskrant, NOS Nieuws en 
Het FD is het bereiken van een goed functionerende convergente redactie vooral een 
kwestie van tijd en gewenning. De journalisten van radio, televisie en de krant worden 
zich langzamerhand bewust van de onvermijdelijke rol die online journalistiek ook op hun 
redactie zal gaan spelen. Ze zien in dat consumenten meer nieuws online consumeren en 
dat het voor nieuwsorganisaties noodzakelijk is om daar op in te spelen. De vluchtige en 
oppervlakkige manier van internetjournalistiek spreekt hun niet aan en daarom distantië-
ren  ze  zich  van  deze  vorm  van  journalistiek  en  van  hun  online  collega’s.  Tegelijkertijd  is  er  
een kleine groep journalisten die steeds meer andere eigenschappen en mogelijkheden 
ontdekken die het online platform te bieden heeft.  
 
Bij de Volkskrant realiseert een klein deel van de verslaggevers en redacteuren van krant 
zich dat online journalistiek belangrijker wordt. Een Newsroomredacteur van de Volks-
krant heeft het  idee  dat  zijn  krantencollega’s  internet  vroeger  zagen  als  een  ‘noodzakelijk  
kwaad’  en  nu  als  een  ‘noodzakelijk  iets’.  Ze  zien  in  dat  een  digitaal  platform  de  krant  niet  
zozeer kan vervangen, maar wel op een waardevolle manier kan aanvullen. Online vero-
vert misschien wel steeds meer de hearts and minds, aldus deze redacteur. 120 Volgens een 
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andere Newsroomredacteur van de Volkskrant wordt deze verandering in gang gezet 
omdat de journalisten zelf ook steeds meer online nieuws gaan consumeren: 

 
‘De  mensen  van de krant worden natuurlijk zelf ook op verjaardagen aangesproken over de site 
van de Volkskrant. Het begint steeds meer een plek te veroveren in ieders mediaconsumptie, 
zeg maar. En dan merk je dat mensen toch gaan denken: "Oké, wat gebeurt daar?”  121 

 
Ook bij NOS Nieuws heeft de internet first-strategie het online platform nogmaals op de 
kaart gezet bij de nieuwsredactie. Een verslaggever heeft de indruk dat  de  ‘heilige’  status  
van het achtuurjournaal misschien langzaamaan wel wat minder aan het worden is door 
de intrede van de internet first-strategie en de bijbehorende aandacht voor online.122 Bij 
NOS Nieuws denken de Digideskredacteuren dat die strategie inderdaad heeft bijgedra-
gen  aan  de  betrokkenheid  bij  de  site  en  de  werkzaamheden  voor  online.  ‘Terwijl  mensen 
vroeger dachten dat we van de afdeling automatisering waren en ze daarom vooral met 
computerproblemen onze kant op kwamen, weten ze nu misschien nog niet helemaal, 
maar  al  wel  beter  wat  we  doen  en  wie  we  zijn.’ 123  
 
Een redacteur erkent dat de journalistieke cultuur op de redactie in Hilversum nu nog niet 
voldoende is ingespeeld op een online omgeving, maar hij is zich ervan bewust dat die 
omslag  wel  moet  komen:  ‘We  komen  allemaal  uit  een  cultuur  van  radio  en  tv,  terwijl  ons  
eigen mediagebruik al veel meer internet is dan nu nog in onze professionele genen 
zit.’124 De implementatie van deze strategie heeft tijd nodig om te landen, zo zijn de 
meeste  leidinggevenden  van  mening.  Eén  van  de  HRV’s  heeft  het  gevoel  dat  gewenning  
aan een nieuw platform zoals online nog geconsolideerd moet worden. 
 
Een adjunct-hoofdredacteur van Het FD vindt dat de crossmediale werkwijze nog niet 
helemaal naar behoren functioneert, maar merkt op dat de redactie al een stuk alerter is 
met betrekking tot online berichtgeving.125 Een coördinator bij de financiële krant denkt 
dat het proces om iedereen mee te laten werken aan de site een kwestie van geduld is. 
‘Het  kost  nu  eenmaal  tijd  en  moeite  en  pas  als  het  eigen  mediagebruik  verandert,  zal  ook  
de  eigen  werkwijze  veranderen.’126 De internetredactie heeft op de redactie van Het FD 
‘een  plekje  veroverd,  maar  dat  moet  een  plek  gaan  worden’,  aldus  de  coördinator  van  de  
site.127 
 
Eén van de leden van de hoofdredactie van Het FD geeft aan dat iedereen op de redactie 
weet wat er nodig is om aan het einde van de dag een volle krant te kunnen drukken. 
Journalisten zullen op die manier ook langzaamaan moeten wennen aan de nieuwspro-
ductie voor online. Afdwingen heeft in zijn ogen geen zin:  
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‘Mensen  werken  op  zo'n  redactie  grotendeels  op  basis  van  impliciete afspraken. Iedereen weet 
wel welk artikel hij moet gaan maken, maar er wordt niet precies bij verteld wat het moet zijn. 
Dat hoeft ook niet, want dat is al 100 jaar geleden vastgesteld. Als je hier komt dan leer je zo 
langzaamaan hoe dat werkt. Om die manier van werken te veranderen, dat is gewoon hartstik-
ke moeilijk. Als het er eenmaal ingesleten is dan gaan eigenlijk die dingen vanzelf. Dan hoef je 
dus ook niet de hele tijd erbij te staan en te zeggen: ik wil het graag om 12.00 uur, dat is ook 
een  enorm  gedoe.’  128 

 
De hoofdredacteur denkt ook dat het vooral een kwestie is van tijd voordat de kranten-
verslaggevers zich committeren aan het (op tijd) aanleveren van stukken voor de website 
en ziet er niks in om dat als leidinggevende af te moeten dwingen. De journalistieke ver-
andering beperkt zich vanuit deze optiek vooral tot het eerder publiceren van verhalen en 
het publiceren van meer verhalen. De noodzaak om met de redactie in gesprek te gaan 
over een veranderende professionele ideologie in breder perspectief – zoals veranderend 
contact met het publiek of nieuwe manieren van het presenteren en vertellen van verha-
len – wordt door de hoofdredactie niet benoemd. 
 
Terwijl   het   gros   van   de   redacties   online   beschouwt   als   ‘anders’   en   er  weerstand   is  met  
betrekking tot de snelheid en oppervlakkigheid van het medium, zijn er ook journalisten 
die enthousiast zijn over online journalistiek en die daarbij oog hebben voor de kansen die 
ontstaan. Deze journalisten zien de ontwikkeling en opkomst van het online platform niet 
alleen als onvermijdelijk, ze benadrukken vooral de extra en andere mogelijkheden die dit 
platform hun biedt, als aanvulling op de krant of op uitzendingen op radio en televisie. Ze 
werken dus niet alleen proactief mee aan verhalen voor de site omdat het moet, ze zien 
zelf de meerwaarde van het nieuwe medium in.  
 
De verslaggevers en redacteuren die enthousiast zijn met betrekking tot online vinden 
het bijvoorbeeld leuk om verhalen te delen via social media en om op die manier meer 
interactie met het publiek op te zoeken. Zoals deze verslaggever van de Volkskrant: 
 

‘Volgens  mij  hebben  hier  heel  veel  mensen  nog  niet  door  hoe  hard  dat  gaat.  Hoe  hard  internet  
de krant al heeft ingehaald, als medium. Het is ook veel leuker om een krant op internet te le-
zen en je kan meteen commentaar leveren. En je kunt het rond sturen of op Twitter of op Fa-
cebook zetten of weet ik veel wat. Er gebeurt veel meer met een stukje als je het op internet 
zet.’129  

 
Ook bij Het FD zijn er journalisten die met plezier meewerken aan de site. Ze zijn tenslot-
te journalist geworden om verhalen te maken die gelezen worden. Publiceren op de site 
betekent dat het aantal lezers kan worden vergroot en dat je eigen verhaal ook een ande-
re doelgroep kan bereiken: 

‘Ik  vind  het  leuk,  het  is weer een andere manier. Je schrijft, omdat je gelezen wilt worden. Nou 
als je op het web weer andere lezers trekt of dat je stukken daar gewoon worden gelezen, dat is 
hartstikke leuk. En ik wil dolgraag leren hoe het met multimedia gaat. Je weet dat dit de toe-

                                                 
128 Interview op 13-01-12. 
129 Interview op 24-03-11. 



En wat doen we online? 

270 
 

komst is. Ik ben 39, dan ga ik me niet vasthouden aan de krant die mijn kinderen misschien 
nooit  meer  zullen  lezen.’130  

 
De journalisten die geloven in de meerwaarde van het online platform, die erkennen dat 
het medium andere en nieuwe eigenschappen heeft  en  een  andere  ‘wetmatigheid’  kent,  
zijn niet bang dat dit tornt aan de professionele taakopvatting van de journalist zoals zij 
die gewend zijn. Een FD-redacteur geeft aan dat hij geen moeite heeft om even snel twee 
alinea’s  voor  het  web  te  schrijven,  dan denkt hij  niet:  ‘Nu  ben  ik  geen  journalist  meer.’  131 
Een  chef  van  de  Volkskrant  merkt  op  dat  je  voor  online  verhalen  ook  ‘gewoon’  feiten  kunt 
checken, achtergronden uit kunt zoeken en mensen kunt bellen om je te laten informe-
ren.132 Het feit dat het web snel is, betekent niet dat dit de enige eigenschap is die rele-
vant is voor online journalistiek. Een verslaggever van de Volkskrant benadrukt daarbij 
dat een nieuwe manier van werken inderdaad niet meteen betekent dat je bepaalde nor-
men  en  waarden  overboord  moet  gooien:   ‘Het zou jammer zijn als je door internet het 
gevoel krijgt dat je ook op een bepaalde manier moet werken en dat het niet nodig is om 
dingen te checken. Het is van belang dat die opvatting langzaam erodeert, want anders 
maakt  het  zichzelf  stuk.’133  
 
6.4 Conclusies 
 
De implementatie van convergentie heeft de identificatie met betrekking tot het werken 
voor een specifiek medium (nog) niet weggenomen. Het werken voor radio, televisie of 
de krant gaat nog steeds gepaard met eigen professionele, sociale en culturele proces-
sen. De verschillende journalistieke culturen komen wel meer met elkaar in aanraking nu 
redacteuren en verslaggevers van verschillende media op dezelfde nieuwsvloer werken, 
maar het levert niet meteen een gemeenschappelijke identiteit op. Crossmediale moge-
lijkheden worden – zij het in beperkte mate – verkend door enkele gemotiveerde journa-
listen. De factoren die bijdragen aan het uitblijven van een convergente cultuur zijn: de 
autonome werkwijze, het uitblijven van communicatie over een veranderende professie, 
gebrek aan betrokkenheid vanuit het (hoofdredactioneel) management en tot slot het 
calimero-complex dat daaruit ontstaat.  
 
Autonome werkwijze 
Interdisciplinaire teams op redacties zijn zeldzaam en (nog) niet structureel ingebed in de 
organisatiecultuur. De traditionele journalistieke cultuur is geënt op autonomie in plaats 
van op samenwerking. Journalisten, in het bijzonder die van de krant, zijn gewend om de 
regie te voeren over hun eigen agenda en om hun werkzaamheden individueel uit te voe-
ren. Ze zijn erg gesteld op hun vrijheid en de creativiteit van het vak. Dit staat haaks op de 
diensten  die  collega’s  van  online  draaien  zonder  achter  hun  bureaus  vandaan  te  komen.  
Zij  bedrijven  zogenaamde  ‘passieve  journalistiek’  en  dat  helpt  niet  mee  aan  het  enthousi-
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asme en de motivatie voor online journalistiek. De routines voor de traditionele media 
vragen elke dag om de nodige aandacht van journalisten waardoor initiatieven voor cros-
smediale producties nauwelijks kans krijgen om spontaan tot stand te komen. Bij NOS 
Nieuws gebeurt dat af en toe wanneer individuele verslaggevers daar zelf het initiatief 
toe  nemen.  Zij  geven  toe  dat  zo’n  interdisciplinaire  aanpak  veel  (extra  en  eigen)  tijd  kost  
en   dat   zoiets   vooral   ontstaat   door   een   klein   clubje   enthousiaste   collega’s   die   zich   niet  
gehinderd voelen door bestaande overlegstructuren en eindredacteuren die dergelijke 
crossmediale producties eerder tegenhouden dan aanmoedigen. Bij Het FD is er amper 
sprake van kruisbestuiving tussen de krant en de online redactie. De online redactie zorgt 
er vooral voor dat de verhalen van de schrijvende redacteuren worden verwerkt op de 
eigen site en daarmee vervullen ze vooral een faciliterende rol. Ook tussen BNR en Het 
FD komen geen gezamenlijke nieuwsproducties tot stand. Het contact tussen deze redac-
ties is beperkt en het grootste deel van de redactie ziet geen meerwaarde in onderlinge 
samenwerking. Bij de Volkskrant is kruisbestuiving tussen de krant en online niet langer 
aan de orde. De oude opstelling, waarbij de internetredactie en de krantenredacteuren 
dichtbij elkaar zaten op de redactie, werd door enkele chefs echter wel als vruchtbare 
interactie beschouwd. De fysieke scheiding maakt dat onmogelijk.  
 
Communicatie 
Samenwerking op redacties komt lastig van de grond met als gevolg dat er een professi-
onele kloof ontstaat tussen de redacties van de verschillende platformen. Die kloof is met 
name aan de orde tussen het online platform en de traditionele platformen. Online jour-
nalistiek  wordt  gezien  als  een  ‘andere’  vorm  van  journalistiek  en  daarom  hebben  de  ver-
slaggevers en redacteuren de neiging om zich daarvan te distantiëren en zich niet ver-
antwoordelijk te voelen voor dit platform. Mediawetenschapper Ryfe typeerde de weer-
stand op de Amerikaanse redacties ten opzichte van online als een ontologische kwestie: 
online journalistiek wordt benaderd als een ander vak waardoor de journalisten niet hun 
eigen vak ter discussie hoeven te stellen.134 Op de redacties van de Volkskrant en Het FD 
en in iets mindere mate bij NOS Nieuws, is dit inderdaad het geval. De redacteuren en 
verslaggevers  benaderen  het  online  platform  als   ‘anders’  en  ze  vinden  de  werkzaamhe-
den – en bij de Volkskrant ook de normopvattingen – niet of minder journalistiek. Ze 
voelen zich daarmee ook niet verantwoordelijk voor de berichtgeving online. Deze ideo-
logische kloof moet juist op een convergente redactie overbrugd worden door een ge-
meenschappelijke identiteit.  
 
Het de-convergente beleid bij de Volkskrant laat een ontologisch argument toe door 
formeel te stellen dat online een andere cultuur betreft en dat deze werkzaamheden door 
andere journalisten moet worden uitgevoerd. De krantenjournalisten hebben kritiek op 
de keuze voor sommige online nieuwsverhalen of onbetrouwbare bronnen die worden 
gebruikt, maar ze zien dit inderdaad niet als hun eigen verantwoordelijkheid en er wordt 
dan ook geen breed debat gevoerd over de vraag wat de gemeenschappelijke ideologie 
van de Volkskrant is. De visie dat 

                                                 
134 Ryfe, Can Journalism survive?, 115. 
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online vooral snel en oppervlakkig is en daarmee afwijkt van krantenjournalistiek, wordt 
niet ter discussie gesteld, maar min of meer geaccepteerd. Bij Het FD vinden de journalis-
ten de werkzaamheden die ze voor de site moeten verrichten ook te snel en oppervlakkig, 
de verantwoordelijkheid voor de online berichtgeving wordt hier wel (officieel) gelegd bij 
de traditionele krantenjournalisten. Desondanks laat dit crossmediale beleid ruimte om 
er alsnog afstand van te nemen. De financiële journalisten hebben over het algemeen niet 
het gevoel dat online een nieuw onderdeel is van hun journalistieke professie, ze zijn niet 
geneigd om zich daar in te verdiepen. Daarnaast spelen bij Het FD de epistemologische 
en strategische argumenten een secundaire rol: ze weten niet hoe ze beide taken kunnen 
combineren en het is niet in hun belang om het te doen. Ze halen weinig bevrediging uit 
het maken van snelle en korte berichten én het zorgt ervoor dat ze minder tijd kunnen 
besteden aan de krant. Ze worden er door hun leidinggevenden ook niet op afgerekend 
als ze het nalaten en zich alleen op de krant concentreren. Bij NOS Nieuws is het ontolo-
gische argument in mindere mate aan de orde. Daar erkennen journalisten wel dat ze iets 
met online (zouden) moeten doen. Online journalistiek wordt ook hier geassocieerd met 
snelle berichtgeving, maar dit behoort al tot hun audiovisuele en journalistieke takenpak-
ket. Bij NOS Nieuws wordt bovendien wel de discussie gevoerd op welke manier het on-
line platform de selectie van het nieuws laat veranderen, maar een bredere erkenning dat 
online het journalistieke vak in meerdere opzichten verandert – van zender naar ge-
sprekspartner – komt bijna niet ter sprake. De redactie van NOS Net zou hierin een rol 
kunnen spelen, maar in het dagelijkse nieuwsproces is deze rol marginaal. Ook hier spe-
len de epistemologische en strategische argumenten een rol bij de verslaggevers en re-
dacteuren. Ze weten niet goed hoe ze online verslaggeving moeten combineren met hun 
dagelijkse werkzaamheden voor radio en televisie en het is niet direct in hun belang om 
het te doen. Ze zijn al erg druk met het maken van bijdragen voor radio en/of televisie en 
hun leidinggevenden (inclusief de hoofdredactie) laten hun de ruimte om zich daarop te 
concentreren.  
 
De  professionele  en  persoonlijke  kloof  tussen  collega’s  van  offline  en  online  media  wordt  
in stand gehouden door het uitblijven van een duidelijk profiel van een online redacteur. 
Wat  voor  ‘type’  journalist  zou  er  op  een  online  redactie  moeten  werken  en  hoe  verhoudt  
deze zich tot de andere journalistieke werkzaamheden? Is het werk minder journalistiek 
en vooral verwerkend en technisch van aard of moet de definitie van journalistiek breder 
worden opgevat? De hoofdredacties en coördinatoren hebben moeite om een duidelijk 
profiel te schetsen. In de wetenschappelijke literatuur werd tien jaar geleden al vastge-
steld dat de definitie van een journalist ter discussie staat. Het huidige medialandschap 
zou  vragen  om  een  herdefiniëring  van  de  opvatting  wie  journalist  is  en  wie  niet:  ‘The  cur-
rent media environment (...) demands a rethinking of who might be considered a journa-
list and what expectations of such a person might  be  reasonable.’ 135 Alhoewel dit vooral 
gaat over burgerjournalisten en bloggers die zich ook journalist kunnen noemen, gaat de 
discussie in feite ook over de definitie van een (internet)journalist op een traditionele 
nieuwsredactie. De vraag die onbeantwoord blijft, is wat het profiel is van een online of 

                                                 
135 Singer,  “The  Socially  Responsible  Existentialist”,  8. 
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een crossmediale journalist: moet dit iemand zijn die vooral journalistiek onderlegd is of 
zijn technische vaardigheden belangrijker? Het debat daarover – en dus een antwoord 
daarop – blijft op de redacties echter uit, waardoor het onduidelijk blijft wat het profiel en 
daarmee de positie is van online journalistiek én online journalisten. 
 
Betrokkenheid van het (hoofdredactioneel) management 
De betrokkenheid van leidinggevenden is binnen een veranderingsproces zoals de im-
plementatie van convergentie, noodzakelijk; op die manier kunnen ze een voortrekkers-
rol   creëren   door   zich   intensief   bezig   te   houden  met   online   journalistiek   en   de   collega’s  
van de internetredacties. Leidinggevenden erkennen wel dat online belangrijk moet zijn 
en zien in dat dit nog niet als zodanig is opgenomen in het dagelijkse werkproces, maar 
ze voelen zich daar zelf ook nauwelijks verantwoordelijk voor. De hoofdredacteuren en 
coördinatoren nemen geen duidelijke voortrekkersrol op zich. Sterker nog, ze hebben 
weinig oog voor online en spreken zelfs veroordelend en enigszins neerbuigend over de 
online redacties. Zij zijn echter net zo goed een product van de traditionele journalistieke 
cultuur waardoor zij wel de noodzaak inzien van de veranderingen, maar deze onvol-
doende op de redacties kunnen uitdragen. Zelfs op de redactie van de Volkskrant, waar 
de hoofdredacteuren in zekere zin gelegitimeerd zijn om zich niet langer met online te 
bemoeien, spreken redacteuren hun verbazing uit over de geringe mate van betrokken-
heid  bij  de  online  collega’s.  De  opstelling  en  de  betrokkenheid  van  de  leidinggevenden  bij  
Het FD en NOS Nieuws – die een convergente redactie nastreven – creëren daarmee een 
duidelijke discrepantie tussen het belang dat het management zou hechten aan de sa-
menwerking tussen de verschillende platformen en de centrale rol van online journalis-
tiek, en de mate waarin ze dit – al dan niet onbewust – in de praktijk waarmaken en be-
werkstelligen. Het is een veelvoorkomend probleem in veranderingsprocessen, dat het 
juist de leiding ontbreekt aan het effectief toe kunnen passen van nieuwe inzichten over 
de eigen organisatie. Zij zitten namelijk net als de rest van de redactie gevangen in het 
patroon dat ze zelf willen doorbreken.136 Deze leidinggevenden zijn eveneens het resul-
taat van jarenlange (traditionele) professionalisering.  
 
Calimero-complex 
De hiërarchische structuur binnen nieuwsorganisaties zorgt voor het uitblijven van onder-
linge gelijkwaardigheid tussen journalisten. Redacteuren en verslaggevers lijken bij uit-
stek te focussen op de onderlinge verschillen en niet op de overeenkomsten of het voor-
deel dat ze uit die uiteenlopende taken, vaardigheden en kwaliteiten kunnen halen door 
met elkaar te gaan samenwerken. Deze cultuur creëert een calimero-complex bij de on-
line redacteuren en staat haaks op een crossmediale werkwijze die functioneert op basis 
van gelijkwaardigheid tussen alle platformen en bijbehorende journalisten. Ondanks 
strategieën die de naam internet first dragen en beleidsplannen die oproepen om online 
een centrale plaats op de redactie in te laten nemen, ervaren de internetredacteuren dat 
ze niet serieus worden genomen, ze  voelen  ze  zich  ondergeschikt  aan  de  collega’s  van  de  
krant, radio en televisie. Het lukt de online journalisten niet om zich een sterke positie toe 

                                                 
136 Huibert  de  Man,  “Cultuur  en  verandering.  Beperkingen  van  het  instrumentele  model”,  40. 
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te eigenen en in plaats daarvan lijken ze zich neer te leggen bij een minderwaardige rol 
als tweederangs journalisten. Het helpt daarbij niet mee dat de online redacties zelf ook 
kampen met hiërarchische   verhoudingen  waardoor  een  duidelijk   ‘wij’-gevoel ontbreekt. 
De verrijkers en verwerkers bekleden een functie die wordt  beschouwd  als   ‘nog  minder  
journalistiek’  dan  het  werk  van  de   internetredacteuren  zelf.  Terwijl   een  convergente  re-
dactie vraagt om gelijkwaardigheid, domineert in de praktijk de hiërarchie.  
 
Terwijl de meeste journalisten, waaronder ook een deel van de leidinggevenden, de 
komst van een nieuw platform vooral relateren aan het overboord gooien van belangrijke 
journalistieke principes, realiseert een klein deel zich dat een online omgeving de traditi-
onele professionele ideologie niet volledig buiten spel zet, maar dat de ideologie wel aan 
verandering onderhevig is. Het web combineert eigenschappen van oude en nieuwe me-
dia en daarin moeten journalisten een nieuwe manier van werken zien te vinden. Deze 
journalisten zien in dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om verhalen op een andere 
manier te vertellen waarbij interactie met het publiek een belangrijke rol speelt. Deze 
veranderingen worden door een kleine groep enthousiaste journalisten omarmd, maar de 
organisatie waarin zij zich bevinden werkt nog niet in alle opzichten mee aan de ontdek-
king daarvan.  
 
De vraag is of de strategie van convergentie het proces van her-professionalisering of een 
herdefiniëring van de journalistieke professie, in gang heeft kunnen zetten met een cros-
smediale (redactie)cultuur als resultaat. Alhoewel een klein deel van de journalisten lang-
zaamaan de meerwaarde van online erkent en nieuwe mogelijkheden wil ontdekken, 
blijkt uit dit onderzoek dat een convergente of crossmediale cultuur nog niet is bereikt en 
meer tijd nodig heeft. Op een convergente redactie werken journalisten in interdiscipli-
naire teams samen aan mediumonafhankelijke producties, dat is op de onderzochte re-
dacties niet het geval. Heeft een crossmediale cultuur simpelweg tijd nodig om te groeien 
of moet er meer tijd worden geïnvesteerd in het creëren van een nieuwe cultuur, waarbij 
de traditionele cultuur actief ter discussie gesteld dient te worden? Volgens Boczkowski 
moet convergentie niet beoordeeld worden op de revolutionaire effecten die het teweeg 
kan brengen. Hij is van mening dat deze strategie van integratie meer benaderd dient te 
worden als een incrementeel proces, een evolutie.  
 
Onderlinge relaties tussen journalisten van verschillende media én de relatie met het 
publiek zijn gestaag aan het veranderen.137 Op die manier kan convergentie vooral dienst 
doen  in  een  overgangsperiode  van   ‘oude’  naar   ‘nieuwe’   journalistiek.  Journalisten  zullen 
vanuit die benadering op termijn meer samenwerking op gaan zoeken, bijvoorbeeld om-
dat online journalistiek zich logischerwijs emancipeert buiten de traditionele kaders en 
omdat verslaggevers en redacteuren zelf ook meer online nieuws zullen consumeren. Dit 
is wat er nu al enigszins op de redacties gebeurt, journalisten worden zich steeds meer 
bewust van een veranderende journalistieke omgeving. Het is echter te voorbarig om te 
kunnen spreken over een her-professionalisering van de journalistiek.  

                                                 
137 Boczkowski, Digitizing the News, 11. 
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Conclusies 
Een crossmediaal compromis 

 
 
 
Het is 15 mei 2014. Een intern rapport van The New York Times over de innovatieve en 
digitale strategie van de krant lekt uit.1 In het rapport wordt vastgesteld dat er sinds de 
komst van de geïntegreerde redactie in 2007 veel is gebeurd op het gebied van online 
journalistiek en dat er succesvolle initiatieven en producties zijn ontstaan. Toch, zo luidt 
de conclusie van het rapport, vereist het tempo van de media-industrie dat veranderingen 
zich  nog  sneller  moeten  voltrekken.  Het  creëren  van  een   ‘digital first’  Newsroom is niet 
voldoende. Het huidige medialandschap vraagt om een flexibele organisatie die zich 
continu kan aanpassen aan technologische ontwikkelingen. Op de nieuwsredactie van de 
Amerikaanse krant ontbreekt het nog aan de noodzakelijke samenwerking tussen print 
en digitaal. Nederlandse nieuwsorganisaties zullen wellicht opgelucht adem hebben ge-
haald. Als The New York Times zeven jaar na het invoeren van een convergente redactie 
nog worstelt met de digitale toekomst, dan is niet zo opmerkelijk dat hun redacties ook 
nog steeds zoeken naar een functionele samenwerking tussen de journalisten van de 
verschillende mediaplatformen.  
 
Dit proefschrift heeft de eerste stap naar een nieuw journalistiek tijdperk beschreven 
waarin convergentie – de samenwerking tussen voorheen gescheiden mediaredacties – 
als noodzakelijk werd gezien en heeft de implementatie van dat proces geanalyseerd bij 
drie (traditionele) nieuwsorganisaties in Nederland. De intrede van technische conver-
gentie aan het einde van de twintigste eeuw zette nieuwsredacties er toe aan om me-
diaplatformen ook fysiek te integreren binnen hun organisaties. Het concept van de geïn-
tegreerde redactie is wereldwijd door veel nieuwsmedia omarmd in de hoop om daarmee 
in te kunnen spelen op technologische, economische en culturele ontwikkelingen in het 
huidige medialandschap. Dit onderzoek geeft daarmee antwoord op de volgende centra-
le onderzoeksvraag: 
 

Hoe wordt mediaconvergentie benaderd en geïmplementeerd door nieuwsorganisaties en welke 
factoren liggen ten grondslag aan het al dan niet laten slagen van convergentie in de journalistie-
ke praktijk?  

 

                                                 
1 The New York Times,  “Innovation”,  24  maart  2014.  
http://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/The_New_York_Times_Innovation_Report_-_March_2014.pdf 



En wat doen we online? 

276 
 

Hoofdredacteuren zagen de integratie van online media en massamedia op hun nieuws-
redacties als een onoverkomelijke strategie om op die manier een breder (en jonger) 
publiek te kunnen bereiken. Bij NOS Nieuws lagen in eerste instantie ook bezuinigings-
maatregelen ten grondslag aan de vorming van een convergente redactie. De hoofdre-
dactie gaf aan dat efficiënter werken een van de doelstellingen was, maar wilde bena-
drukken dat het niet ten koste mocht gaan van de journalistieke kwaliteit. Bij de kranten 
werd in eerste instantie in een convergente redactie geïnvesteerd omdat ze veel nieuwe 
online en audiovisuele mogelijkheden zagen. De financiële crisis zorgde er later bij de 
kranten alsnog voor dat ze hun ambitieuze plannen moesten bijstellen. Het FD en de 
Volkskrant concentreerden zich daarna vooral op de samenwerking tussen de krant en 
online. Bij de Volkskrant kwam men door invloed van een nieuwe uitgever (De Persgroep) 
uiteindelijk terug op een convergente werkwijze. Daar werd een de-convergente strate-
gie ingevoerd: de internetredactie verhuisde naar Rotterdam waardoor beide (Volks-
krant)redacties een eigen koers konden varen. De uitgeverij handelde op basis van de 
overtuiging dat print en online twee verschillende culturen waren en dat integratie daar-
om niet noodzakelijk was.  
 
Als we kijken naar de overeenkomstige factoren die ten grondslag liggen aan het al dan 
niet laten slagen van convergentie dan laten die zich kenmerken door de noodzaak van 
sterk leiderschap, het ontbreken van een innovatieve organisatiestructuur en het gebrek 
aan aandacht voor – en communicatie over – de culturele veranderingen.  
 
Management: noodzakelijke visie en leiderschap  
Convergentie vraagt om sterk leiderschap en managers met kwaliteiten op het gebied 
van creatieve strategieën en verandermanagement zodat een duidelijke toekomstvisie 
kan worden geformuleerd en plannen in de praktijk succesvol tot uitvoering worden ge-
bracht. De onderzochte nieuwsredacties hadden oog voor de (journalistieke) veranderin-
gen die gaande waren, maar formuleerden te ambitieuze plannen en hadden moeite om 
deze in de praktijk waar te maken en te implementeren. 
 
Organisatiestructuur: exploitatie én exploratie 
Een convergente redactie moet massamedia en online media verenigen, maar in de prak-
tijk domineert de traditionele werkwijze en de aandacht voor massamedia. Convergentie 
veronderstelt gelijkwaardigheid tussen mediaplatformen, maar gaat voorbij aan de notie 
dat oude en nieuwe media zich beide in een andere fase van ontwikkeling bevinden. Mas-
samedia zit in een fase van exploitatie (incrementele technologie), terwijl het online plat-
form zich in een fase van exploratie (ontwrichtende technologie) bevindt en daarom 
ruimte nodig heeft om te kunnen innoveren. De dominante routines geven echter niet of 
nauwelijks de gelegenheid om innovatief te kunnen werken. 
 
Journalistieke cultuur: wie  is  een  ‘echte’  journalist? 
Bij de implementatie van convergentie is de aandacht grotendeels uitgegaan naar de 
(praktische) organisatorische en technologische veranderingen, terwijl het in de kern 
raakt aan fundamentele verandering van de (beroepsmatige) journalistieke cultuur. De 
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integratie heeft vooral geleid tot een kloof tussen journalisten van massamedia en online 
media, het   (abstracte)  onderliggende  debat  over  de  vraag  wat   ‘echte’   journalistiek   is  en  
wie  een  ‘echte’  journalist,  werd  niet  op  de  redacties  gevoerd.   
 
In de volgende paragrafen worden deze factoren verder uitgewerkt en worden de bijbe-
horende deelvragen uit dit proefschrift beantwoord.  
 
7.1 Hoofdredactioneel management: visie en leiderschap  
 
De start van een convergente redactie begon bij alle drie de nieuwsorganisaties met een 
beleidsplan dat richting moest geven aan een nieuwe journalistieke organisatie en werk-
wijze waarbij alle voorheen gescheiden redacties ondergebracht zouden moeten worden 
op één nieuwsvloer. In hoofdstuk 4 zijn de beleidsplannen beschreven en geanalyseerd uit 
de periode 2005 tot 2011 die door de hoofdredacties zijn opgesteld. De eerste deelvraag 
die daarmee beantwoord moesten worden, luidt als volgt: 
 

Hoe wordt convergentie benaderd in beleidsplannen die zijn opgesteld door de hoofdredacties en 
zijn daarbij factoren te onderscheiden die het proces van convergentie op de nieuwsredacties beïn-
vloeden? 
 

We onderscheiden in de periode van 2005 tot 2011 drie fasen van ontwikkeling rondom 
de vorming van een convergente redactie: conceptualisering (2005-2007), implementatie 
& evaluatie (2006-2009) en herdefiniëring (2009-2011). Deze fasering kent een overlap in 
de tijd en biedt daarmee ruimte aan de voortdurende dynamiek waaraan het besluitvor-
mingsproces in mediaorganisaties onderhevig is. De snelheid waarmee veranderingen 
zijn geïntroduceerd, geëvalueerd en bijgesteld, maakt het onmogelijk om implementatie 
en evaluatie als aparte fases te zien. Veeleer is sprake van een voortdurende wisselwer-
king tussen beide. 
 
De eerste plannen van alle drie de nieuwsorganisaties (2005-2007) laten zich kenmerken 
door een opeenstapeling van ambities. Gedwongen door technologische en economische 
omstandigheden, lieten de hoofdredacties hun redacties omvormen tot een toekomstbe-
stendige crossmediale organisatie en daarmee stelden zij zichzelf het bereik van een 
groot aantal nieuwsconsumenten in het vooruitzicht. NOS Nieuws moest bezuinigingen 
en wilde de redacties van radio, televisie en online niet alleen laten convergeren, maar 
ging tegelijkertijd ook digitaliseren. Dit gebeurde door het vervangen van analoge mon-
tagesystemen en technieken waardoor verslaggevers en redacteuren efficiënter konden 
werken. De Volkskrant wilde print en online integreren en daarnaast een online videoka-
naal en een radiozender beginnen. De FD Mediagroep was van plan om de redacties van 
BNR (radio) en Het FD (krant) te integreren en speelde met het idee om een televisie-
kanaal te starten.  
 
Wat volgt was een moeizaam proces van implementatie en evaluatie (2006-2009) om alle 
plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De kranten kregen tijdens de imple-
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mentatie- en evaluatiefase te maken met financiële tegenslagen en ambities werden 
bijgesteld: ze moesten hun audiovisuele plannen laten varen. Het videokanaal van de 
Volkskrant (vk.tv) kwam er wel, maar moest uiteindelijk stoppen omdat het niet lucratief 
bleek. Ook het plan voor een radiostation sneuvelde omdat uitgever PCM in 2006 een 
radiostation (Arrow) aankocht waarvan de licentie het uitzenden van nieuws vrijwel uit-
sloot. Na een jaar werd Arrow met groot verlies weer verkocht.2 De FD Mediagroep moest 
net als de Volkskrant bezuinigen waardoor de verhuizing van BNR naar de redactie van 
Het FD niet door kon gaan. De redacties van Het FD en de Volkskrant concentreerden 
zich vanaf dat moment voornamelijk op de samenwerking tussen print en online. Alle drie 
de organisaties moesten concluderen dat de samenwerking nog te wensen overliet. De 
hoofdredacties werden geconfronteerd met het feit dat de oorspronkelijke plannen geen 
antwoord boden op de vraag bij welk platform de prioriteit moest komen te liggen. Hoe 
konden de journalisten hun werkzaamheden voor de krant (FD, de Volkskrant), radio of 
televisie (NOS Nieuws) combineren met de productie voor online? 
 
In de fase van herdefiniëring (2009-2011) kwamen alle drie de redacties met een nieuwe 
online strategie. Dit viel op twee van de drie redacties samen met een nieuwe hoofdre-
dacteur. Bij de Volkskrant besloot de nieuwe uitgever tot een strategie van de-
convergentie: de redactie van de krant en online werden in 2011 van elkaar gescheiden. 
De nieuwe hoofdredacteur Philippe Remarque stemde uiteindelijk in met dat plan en was 
ervan overtuigd dat beide platformen beter tot hun recht kwamen wanneer ze onafhan-
kelijk van elkaar opereerden. NOS Nieuws nam afscheid van Hans Laroes als hoofdredac-
teur en zijn plaatsvervanger Marcel Gelauff werd aangesteld als zijn opvolger. Als eerste 
wapenfeit lanceerde Gelauff een internet first-strategie. Dit kwam er in de praktijk op neer 
dat al het nieuws zo snel mogelijk online werd geplaatst, en dat dit niet langer bewaard 
bleef tot een eerstvolgende uitzending op radio of televisie. Bij de FD Mediagroep nam 
Ulko Jonker (eerder dan gepland) afscheid als hoofdredacteur. De nieuwe strategie – de 
implementatie van een betaalmuur – die onder zijn verantwoordelijkheid werd ontwik-
keld, bleef onder toeziend oog van zijn tijdelijke plaatsvervanger, adjunct-hoofdredacteur 
Job Woudt, leidend. De financiële krant kreeg uiteindelijk in het voorjaar van 2011 deze 
betaalmuur op fd.nl.  
 
Op basis van de analyse van de beleidsplannen, het etnografisch onderzoek op de drie 
nieuwsredacties en de interviews met journalisten en leidinggevenden kan geconclu-
deerd worden dat twee factoren een cruciale rol spelen tijdens de implementatie van 
convergentie en het doorvoeren van de convergente plannen:  

� In eerste instantie wordt op basis van dit onderzoek duidelijk dat de hoofdredac-
ties moeite hadden met het formuleren van een heldere en uitvoerbare toe-
komstvisie, met name wat betreft de bepaling van de functie van het online plat-
form.  

                                                 
2 Ramaer, De Geldpers, 293. 
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� In tweede instantie bevestigt dit onderzoek de noodzaak van sterk leiderschap 
en kwaliteiten op het gebied van verandermanagement en een digitale cultuur in 
deze periode van ontwrichting en online ontwikkelingen.  

 
Formuleren van een (crossmediale) visie  
De innovatietheorie van Christensen laat zien dat het noodzakelijk is om tijdig te herken-
nen en erkennen dat een markt ontwricht raakt waardoor traditionele producten niet 
langer voorzien in een behoefte van het publiek.3 Het vereist van nieuwsorganisaties een 
hoofdredactionele visie die erkent dat het online platform niet alleen een extra publica-
tieplatform is, maar dat online journalistiek een andere logica met zich meebrengt dan 
het produceren en distribueren van massamedia. Na het vaststellen van die visie, kan 
vervolgens worden bepaald wat voor organisatie, mensen en middelen nodig zijn om die 
specifieke behoefte te vervullen of om het bijbehorende product te maken. Een visie kan 
ook worden onderbouwd vanuit de overtuiging dat er ruimte wordt gecreëerd om te 
onderzoeken wat precies de (toegevoegde) journalistieke waarde is zodat ideeën en 
plannen van onderop (bottom-up) tot stand komen. Mediawetenschappers concluderen 
in het verlengde daarvan dat het nieuwsorganisaties vooralsnog ontbreekt aan journalis-
tieke managers die in staat zijn om na te denken over de veranderende rol van hun eigen 
organisatie.4  
 
De beleidsplannen die werden geschreven in aanloop naar – en tijdens de vorming van – 
een convergente redactie lieten zien dat de hoofdredacties van NOS Nieuws, de Volks-
krant en de FD Mediagroep oog hadden voor de ontwrichting van het medialandschap, 
maar dat ze dit niet wisten te vertalen naar een duidelijke en uitvoerbare strategie voor 
de redactie. Ze erkenden dat verandering van hun eigen organisatie noodzakelijk was om 
relevant (en winst-gevend) te kunnen blijven en ze waren bereid om te gaan experimen-
teren met nieuwe journalistieke vormen, producten en inkomstenmodellen. Het ontbrak 
in de plannen (in alle drie fases van ontwikkeling) echter aan een duidelijke focus en aan 
het bepalen van een specifieke functie van online waardoor convergentie vooral leidde 
tot een verzameling van ambities zonder concreet te kunnen maken in welke behoefte 
het nieuwe, online platform ging voorzien. Daardoor bleef het voor journalisten onduide-
lijk of en hoe zij hun werkzaamheden voor verschillende media konden combineren; ze 
wisten eigenlijk niet wat voor (type) berichtgeving ze moesten aanleveren voor online. De 
vraag die op alle redacties speelde, liet zich formuleren aan de hand van de vraag: wat 
willen we eigenlijk met onze site? 
 
De hoofdredacties hadden moeite om hun (kwalitatieve) offline succes te vertalen naar 
een eigen online identiteit. Er werd vooral ingezet op een aanvullende functie ten opzich-
te van de traditionele platformen door het verzorgen van eerstelijnsverslaggeving: veel 

                                                 
3 Christensen, The  Innovator’s  Dilemma,  263-264. 
4 Aris & Bughin, Managing Media Companies. Harnessing Creative Value, 355;  Lowrey  &  Gade,  “Complexity,  
 Uncertainty,  and  Journalistic  Change”,  4;  Küng,  “Managing strategy and maximizing innovation in media  
 organizations”,  53;  Picard,  Value creation and the future of the news organizations: why and how journalism  
 must change to remain relevant in the twenty-first century, 34. 
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en korte nieuwsberichten. Daarmee  werd  online  vooral   (eenzijdig)  voorzien  van   ‘onmid-
dellijkheid’  en  niet  zozeer  van andere online eigenschappen zoals multimedialiteit, inter-
activiteit of hypertekstualiteit. De Volkskrant, NOS Nieuws en BNR hadden daarmee de 
neiging om de succesvolle strategie van Nu.nl te kopiëren door zo veel en zo snel moge-
lijk berichten online te plaatsen. NOS Nieuws wilde vooral betrouwbaar zijn, maar ook de 
grootste nieuwssite worden en dus verhalen publiceren die goed zouden worden gelezen. 
De Volkskrant wilde met vk.nl online kwaliteitsjournalistiek leveren aan de hand van be-
richtgeving  over  de   thema’s  politiek,   cultuur  en  opinie  en tegelijkertijd ook veel en snel 
korte algemene nieuwsberichten plaatsen. In de praktijk ging de meeste aandacht uit 
naar de eerstelijnsverslaggeving, het onderscheid met andere (algemene) nieuwswebsi-
tes was daardoor minimaal. Ook Het FD leek zich, ondanks het voornemen om een site te 
maken die net zo inhoudelijk was als de krant, voornamelijk te richten op het brengen van 
korte nieuwsberichten. De implementatie van een betaalmuur veronderstelde echter dat 
de waardevolle en onderscheidende verhalen uit de krant ook online moesten worden 
gepubliceerd omdat het tenslotte een betaald platform was geworden. De redacties van 
Het FD en BNR bleven daarentegen qua inhoudelijke nieuwsselectie wel trouw aan hun 
eigen niche. Zij erkenden de onderscheidende waarde van hun (financieel-economische) 
berichtgeving en hielden online vast aan hun journalistieke profiel en identiteit. 
 
Het kopiëren van reeds bewezen strategieën van andere nieuwsorganisaties bevestigt 
het beeld dat Picard schetst van mediaorganisaties: journalistieke bedrijven en hun ma-
nagers zouden weinig lef tonen en laten liever andere bedrijven een succesvolle nieuwe 
formule   ontwikkelen   dan   dat   ze   zelf   grote   verliezen   riskeren:   ‘Like   cautious   penguins,  
media executives most commonly prefer to let others test the water first, rather than risk 
diving   in  and  becoming  a  quick  meal   for  a  killer  whale.’5 Een echte keuze werd niet ge-
maakt, het online platform moest vooral aan heel veel eisen voldoen met als resultaat dat 
het voor de eigen journalisten onduidelijk was hoe zij die doelstellingen – snel en veel, 
maar ook kwalitatief en onderscheidend – konden realiseren. Het belang van een eigen 
(online) identiteit is in journalistiek en in commercieel opzicht door de intrede van online 
media juist urgenter geworden. In een online omgeving waar algemeen nieuws gratis 
wordt aangeboden door een paar succesvolle mediamerken is ruimte voor een beperkt 
aantal aanbieders, zeker in een kleine afzetmarkt zoals Nederland. Het profiel of de iden-
titeit van het nieuwsmerk wordt daarmee steeds relevanter. Welke verhalen maken een 
nieuwsmerk uniek of onderscheidend en daarmee letterlijk en figuurlijk waardevol? En 
hoe verhoudt die online identiteit zich ten opzichte van de bestaande platformen? De 
hoofdredacties maken op dat vlak vooral veilige, maar ook ambivalente keuzes. Ze pro-
beerden bewezen strategieën te kopiëren en keken in beperkte mate naar hun eigen 
identiteit, de toegevoegde waarde van hun redactie en daarmee hun bestaansrecht.  
 
Veranderende leiderschapskwaliteiten  
Er is niet alleen behoefte aan hoofdredacteuren die een (creatieve en lucratieve) visie 
kunnen formuleren, maar ook aan leiders die in staat zijn om complexe organisatorische 

                                                 
5 Pavlik, Media in the Digital Age, 2-3. 
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processen te leiden en de beoogde plannen uit te voeren. Hiervoor zijn leiders nodig met 
visie, managementcapaciteiten, creativiteit, moed, zelfdiscipline en verantwoordelijk-
heidsgevoel voor de organisatie.6 Christensen beargumenteert, evenals Aris & Bughin, 
dat een periode van ontwrichting betekent dat een bedrijf vanaf dat moment op een 
andere manier gemanaged moet worden.7 Het type management dat jarenlang succesvol 
was, kan in tijden van ontwrichtende technologieën daarom verkeerd management wor-
den. Dit   is  wat  Clayton  Christensen  het   dilemma  van   innovatie  noemt:   ‘Doing the right 
thing, is the wrong thing.’8 Dit onderzoek bevestigt de noodzaak van sterke leiders met 
kwaliteiten om een visie te vertalen naar concrete veranderingen die doorgevoerd moe-
ten worden op de nieuwsredacties. Mediaorganisaties worden door convergentie en een 
24/7 nieuwsritme steeds complexer van aard, het belang van goed (innovatief) manage-
ment wordt daardoor urgenter.9  
 
De hoofdredacteuren van de Volkskrant, NOS Nieuws en Het Financieele Dagblad waar-
mee dit onderzoek begon (Broertjes, Laroes en Jonker) zijn aangenomen in een tijd waar-
in ze als primus inter pares de redacties konden aansturen op basis van hun eigen journa-
listieke ervaring en de nodige leiderschapskwaliteiten. Aan het begin van de 21e eeuw 
wordt van deze hoofdredacteuren echter verwacht dat ze meer kwaliteiten hebben dan 
het kunnen verbeteren van het huidige journalistieke product. De hoofdredacteuren die 
zichzelf hebben bewezen op het gebied van kranten-, radio- of televisiejournalistiek, 
komen daarmee voor de lastige opdracht te staan om nieuwe, digitale producten te ont-
wikkelen (waarmee ze zelf niet per definitie ervaring hebben) die aansluiten bij een ver-
anderende journalistieke cultuur. Tegelijkertijd moeten ze in staat zijn om een complex 
veranderingsproces van de redactie te kunnen leiden. Alhoewel Broertjes, Jonker en La-
roes alle drie inzagen – al dan niet ingefluisterd door de directies van de nieuwsorganisa-
ties – dat hun redacties in beweging moesten komen en ze daarom convergentie hebben 
doorgevoerd, verliep de uitvoering in de praktijk stroef en de samenwerking tussen de 
redacties wilde niet van de grond komen. Alle drie hoofdredacteuren vertrekken als de 
redactie nog bezig is om handen en voeten te geven aan de crossmediale werkwijze. 
Broertjes vertrekt in 2010, Jonker en Laroes in 2011. Alle drie opvolgers komen wederom 
van een traditionele nieuwsorganisatie. De opvolgers Gelauff (NOS Nieuws) en Bonjer 
(Het FD) hebben op dat moment de nodige ervaring met hoofdredactioneel manage-
ment. Gelauff had als adjunct-hoofdredacteur de vorming van de convergente redactie 
van dichtbij meegemaakt. De opvolger bij de Volkskrant, Remarque, had nooit eerder 
leiding gegeven aan een redactie.  
 
De hoofdredacties benoemden in plannen de nieuwe digitale cultuur die zich aandient, 
maar opmerken en erkennen dat er verandering gaande is, betekent niet dat de leiders 

                                                 
6 Picard, Value creation and the future of the news organizations: why and how journalism must change to  
 remain relevant in the twenty-first century, 36; Aris & Bughin, Managing Media Companies. Harnessing  
 Creative Value, 355. 
7 Aris & Bughin, Managing Media Companies, 29; Christensen, The Innovators Dilemma, vx.  
8 Christensen, The Innovators Dilemma, xxxiv. 
9 Aris & Bughin, Managing Media Companies. Harnessing Creative Value, 29.  
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deze cultuur zelf ook volledig begrijpen en in staat zijn om de omgeving waarin ze werk-
zaam zijn daaraan aan te kunnen passen. Schein geeft in zijn boek ‘Organizational  Culture  
and  Leadership’ aan dat dit essentieel is:  
 

‘The  bottom  line  for   leaders   is   that   if   they  do  not  become  conscious  of   the  cultures   in  which  
they are embedded, those cultures will manage them. Cultural understanding is desirable for 
all  of  us,  but  it  is  essential  to  leaders  if  they  are  to  lead.’ 10 

 
Sterke leiders hebben aandacht voor de cultuur en zijn tegelijkertijd in staat om zelf een 
nieuwe cultuur te creëren.11 Deze leiders brengen eigen ideeën met zich mee binnen een 
organisatie en als er weinig nieuwe mensen worden aangetrokken van buiten dan is de 
kans groot dat de cultuur hetzelfde blijft. Een hoofdredactie die alleen, of vooral, in staat 
is om journalistiek inhoudelijke keuzes te maken en het bestaande journalistieke product 
te verbeteren, past bij een periode van incrementele technologieën, maar voldoet niet in 
een periode van ontwrichting. Diehl, Karmasin, Leopold en Koinig geven aan dat huidige 
omstandigheden in mediaorganisaties vragen om nieuwe rollen – en bijbehorende kwali-
teiten – van  het  mediamanagement:   ‘New  roles  emerge  as  a  result  of  convergence  and,  
thus,   three  new  managerial   roles  need  to  be  added   (…):   technological  scouts,  Media  Li-
teracy Practioners  and  change  managers.’12 Een hoofdredactie die wordt gevormd door 
leidinggevenden met hetzelfde profiel (de primus inter pares) en die min of meer dezelfde 
(vooral journalistieke) competenties hebben, zal minder goed en snel in kunnen spelen op 
het doorvoeren van noodzakelijke (technologische en culturele) veranderingen.  
 
7.2 De redactie in spagaat: ruimte voor innovatie  
 
Door beleidsplannen te relateren aan de observaties van journalistieke praktijken en aan 
diepte-interviews met journalisten, coördinatoren en hoofdredacteuren kan worden 
vastgesteld hoe redacties vorm geven aan de dagelijkse routines en werkzaamheden. 
Daarmee moet de volgende deelvraag worden beantwoord: 
 

Op welke manier geeft convergentie vorm aan de organisatie van redacties, wat betekent dit voor 
de dagelijkse werkzaamheden van journalisten en in hoeverre functioneren deze nieuwe routines 
in de praktijk? 

 
De redacties van Het Financieele Dagblad en NOS Nieuws werden zowel fysiek als tech-
nisch geïntegreerd. NOS Nieuws geeft onderdak aan alle journalisten van radio, televisie 
en online en werkt met een geïntegreerd redactiesysteem zodat journalisten ideeën, 
bronnen, verhalen en interne evaluaties met elkaar kunnen delen. De organisatie van 
deze twee redacties sluit aan bij de ideeën die (o.a.) Quinn formuleerde aan het begin van 
de 21e eeuw over de ideale convergente nieuwsredacties waar journalisten van verschil-
lende mediaplatformen met elkaar samenwerken aan crossmediale producties door het 

                                                 
10 Schein, Organizational Culture and Leadership, 15. 
11 Ibidem, 209. 
12 Diehl  e.a.,  “New  Competencies  for  the  Future:  How  Changes  and  Trends  In  Media  Convergence  Demand   
 New Skills from  the  Workforce”,  358-359. 
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delen van kennis en materiaal middels de daarvoor ingerichte (redactie)systemen en 
overlegstructuren.13 Bij de Volkskrant werden de redacties fysiek van elkaar gescheiden. 
De krantenjournalisten hoefden zich niet langer bezig te houden met verhalen voor onli-
ne en internetredacteuren waren niet meer verantwoordelijk voor producties in de krant. 
Op deze manier wilde De Persgroep vooral samenwerking per platform bewerkstelligen, 
tussen de papieren titels en tussen de online titels van de uitgever (de Volkskrant, AD, 
Parool en Trouw) en in mindere mate tussen de redacties van de krant en de eigen site. 
Deze de-convergente organisatiestructuur leek op het model van een spin-out (Christen-
sen) of op het two-pillar model (Voigt).14 De krant en online functioneren volgens deze 
modellen in de praktijk onafhankelijk van elkaar vanaf een eigen redactie en mogen met 
elkaar concurreren. Ze krijgen wel allebei support van de moederorganisatie. Bij de 
Volkskrant waren beide redacties inderdaad qua budget en personeel van elkaar geschei-
den, maar ze opereerden wel onder dezelfde titel of merknaam waardoor het niet (echt) 
de bedoeling was dat online de krant kannibaliseerde; online moest vooral aanvullend 
werken, maar niet beter zijn dan de krant.  
 
Uit het veldonderzoek bleek dat alle drie de redacties moeite hadden met het loslaten 
van bestaande routines en in het verlengde daarvan het bedienen van meerdere platfor-
men, dit gold zowel voor de geïntegreerde redacties van NOS Nieuws en Het FD, als voor 
het de-convergente organisatiemodel van de Volkskrant. De redactionele organisatie 
bleek in de praktijk moeizaam te functioneren en deze factoren speelden daarbij een rol: 

� Het convergente takenpakket van de journalisten was niet duidelijk of realistisch 
en de crossmediale coördinatoren functioneerden onvoldoende.  

� Het lukte de convergente redacties niet om vast te stellen bij welk platform de 
prioriteit kwam te liggen waardoor het traditionele platform blijft domineren en 
er weinig ruimte is voor innovatie.  

� De journalisten van de Volkskrant belandden niet zozeer in een prioriteitsdilem-
ma, maar wel in een inhoudelijke spagaat: de discussie in hoeverre krant en site 
journalistiek gezien van elkaar af mochten wijken.  

 
Het convergente takenpakket 
De convergente plannen schreven voor dat de journalisten op de redacties van Het FD en 
NOS Nieuws moesten (mee)werken aan/voor meerdere mediaplatformen. Verslaggeving 
voor online moest even belangrijk zijn als voor de krant, radio of televisie. Het nieuwspro-
ces op beide redacties liet zich echter organisatorisch opdelen in twee nieuwsritmes: 
eerste- en tweedelijnsnieuws. Het eerstelijnsnieuws concentreert zich rondom de korte, 
feitelijke nieuwsberichten, die zo snel mogelijk online moeten komen. Het tweedelijns-
nieuws bestaat uit reportages, achtergronden en analyses, als aanvulling op het eerste-
lijnsnieuws. In de praktijk kwam het erop neer dat de internetredacties vooral de eerste-
lijnsnieuwsvoorziening verzorgden voor het online platform, en dat de journalisten van de 
krant, radio en televisie nog grotendeels werkten aan tweedelijnsberichtgeving die in 

                                                 
13 Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 31. 
14 Christensen,  Skok  &  Allworth,  “Breaking  News.  Mastering  the  art  of  disruptive  innovation  in  journalism”, 18;  
 Voigt,  “Two  Pillar  Model  for  a  free  newspaper”,  65. 
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eerste instantie bestemd was voor de traditionele massamedia. Die scheiding trad op 
omdat journalisten van Het FD en NOS Nieuws moeite hadden om deze werkzaamheden 
en nieuwsritmes voor de verschillende platformen te combineren. Het leek niet mogelijk 
om zowel achtergronden bij het nieuws te maken, als ook voortdurend het lopende 
nieuws te volgen. Journalisten haalden meer voldoening uit het maken van de voor hen 
bekende tweedelijnsberichtgeving voor de krant en op radio en televisie. De massamedia 
hebben harde deadlines waardoor de ingesleten routines en het (vergader)ritme groten-
deels in stand bleven; ondanks de beoogde convergente werkwijze domineerden deze 
nog het nieuwsproces. Omdat het crossmediale beleid niet dwingend werd gemaakt op 
beide redacties ontstond er ook ruimte voor journalisten om bestaande routines te hand-
haven. De crossmediale coördinatie functioneerde onvoldoende om daadwerkelijk het 
nieuwsproces platformonafhankelijk aan te sturen. Bij Het FD en NOS Nieuws vergeten 
de daarvoor aangestelde coördinatoren tijdens vergaderingen te denken aan berichtge-
ving voor online, waardoor journalisten ook niet worden aangesproken op het feit dat ze 
geen verhalen aanleveren voor de eigen site. Enkele enthousiaste redacteuren leveren 
verhalen aan voor meer platformen tegelijkertijd en soms maken ze een unieke productie 
voor online. Deze redacteuren doen dat vanuit een persoonlijke overtuiging dat online 
journalistiek van belang is en stoppen daar extra (eigen) tijd in.  
 
Prioriteitsbepaling en ruimte voor innovatie 
Een tweede factor die een rol speelt met het oog op het niet functioneren van de conver-
gente organisatiestructuur is de redactionele spanning: welk platform krijgt prioriteit? 15 
De hoofdredacties worstelen met de onvermijdelijke spagaat die Christensen omschrijft 
als  ‘a  false  choice  between  today’s  revenues  and  tomorrow’s  digital  promise’.16 De crucia-
le vraag is hoe de aandacht van de redactie verdeeld moet worden tussen een vertrouwd, 
succesvol en (in het geval van de kranten) lucratief medium enerzijds en een nieuw, on-
bekend en bovendien nog niet winstgevend online platform anderzijds. Uit dit onderzoek 
blijkt dat hoofdredacties moeite hebben om plannen te maken die rekening houden met 
deze spagaat en die redacteuren in staat stellen om werkzaamheden voor meerdere me-
dia te kunnen combineren of die een duidelijke prioriteit weten te geven aan één van de 
mediaplatformen. Terwijl het organisatiemodel van een crossmediale redactie is geba-
seerd op volledige integratie en dus op gelijkwaardigheid van alle platformen, zouden 
nieuwsredacties  eerder  gebaat  zijn  bij  een   ‘ambidextrous  design’.  Dit   is  een  organisatie-
ontwerp dat rekening houdt met de context van incrementele en ontwrichtende produc-
ten en diensten binnen één bedrijf. Het ontwerp voorziet kortom in de exploitatie van 
bestaande producten en verdienmodellen en speelt tegelijkertijd in op het exploreren van 
nieuwe producten.17 Het  ‘ambidextrous  design’  voorkomt  dat  een  van  beide  afdelingen of 
mediaplatformen domineert binnen de organisatie door ze onafhankelijk van elkaar te 
laten werken. Dit biedt ook de mogelijkheid het traditionele product te kannibaliseren; de 
afdeling die gericht is op exploratie kan in alle vrijheid iets beters te maken dan de be-
staande producten of diensten. Tegelijkertijd poogt men om het bestaande product zo 

                                                 
15 Christensen, The Innovators Dilemma, xviii. 
16 Christensen,  Skok  &  Allworth,  “Breaking  News.  Mastering  the  art  of  disruptive  innovation  in  journalism”,  6. 
17 O’Reilly  & Tushman,  “Ambidexterity  as  a  dynamic  capability:  Resolving  the  innovator’s  dilemma”,  195-196. 
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lang mogelijk lucratief te laten zijn. Mensen en middelen worden alleen gedeeld als dat 
noodzakelijk is en als beide – in dit geval – redacties daar beter van worden. Alle afdelin-
gen krijgen volledige medewerking en gelijkwaardige aandacht van het management. 
Wetenschappers  stellen  vast  dat  het  leiden  van  zo’n  organisatieontwerp  erg  ingewikkeld  
is en alleen zal slagen in geval van sterk leiderschap. De redactie van de Amerikaanse 
krant USA Today laat  volgens  O’Reilly  &  Tushman  zien  dat  het   ‘ambidextrous  design’ in 
een journalistieke omgeving kan werken. Deze redactie handelt vanuit de gemeenschap-
pelijke waarden waarheidsvinding, accuraatheid, vertrouwen en snelheid, maar erkent 
tegelijkertijd dat de culturen en productieprocessen van de verschillende platformen van 
elkaar verschillen. 18  
 
Het verschil met een convergent redactieontwerp is dat nieuwsorganisaties niet zozeer 
handelen vanuit de overtuiging dat er iets nieuws ontwikkeld moet worden dat beter is 
dan de bestaande journalistiek; de aandacht is vooral gefocust op het omarmen van een 
nieuw – tweede of derde – platform. Op een geïntegreerde redactie worden alle me-
diaplatformen door dezelfde groep mensen bediend, waardoor de prioriteitskwestie altijd 
aan de orde is. Het product of het platform dat geld verdient, wint het dan in de meeste 
gevallen. Op die manier kan een nog niet winstgevend platform (of product) nooit groei-
en omdat het altijd op de tweede plaats komt in het productieproces. Nieuwsorganisaties 
worden in die spagaat vooral geleid door technologische en economische omstandighe-
den en willen juist in veel gevallen voorkomen dat het online product beter wordt dan het 
traditionele product uit angst voor kannibalisatie en het ontbreken van een online ver-
dienmodel. De kans dat de online consument optimaal in een behoefte wordt voorzien, is 
daarmee klein(er) omdat het product vooral een concessie of een redactioneel compro-
mis zal zijn van een redactie die haar aandacht over de platformen moet zien te verdelen. 
Hoofdredacties besteden met convergentie bovendien meer aandacht aan het creëren 
van een logisch, geïntegreerd redactieontwerp waarmee ze alle platformen efficiënt kun-
nen bedienen, dan dat ze bezig zijn met de vraag hoe ze hun journalistiek kunnen ver-
nieuwen en verbeteren. De (hoofd)redacties van NOS Nieuws en Het FD – en eerder ook 
van de Volkskrant – hebben in eerste instantie gekeken naar het integreren van mensen 
en middelen, pas daarna kwam de prangende vraag aan de orde wat ze online wilden 
doen en welk producten of diensten dat op moest leveren. Vanuit de innovatietheorie van 
Christensen moet dat proces in omgekeerde volgorde benaderd worden: eerst wordt een 
(nieuwe) ‘job’  vastgesteld,  daarna wordt er gekeken wat voor mensen, middelen en orga-
nisatievorm daar het beste aansluiting bij vinden.19  
 
Inhoudelijke spagaat 
Bij de Volkskrant hebben de redacteuren geen gecombineerde taken voor krant en online 
en daardoor is het prioriteitsvraagstuk daar ook niet langer aan de orde. Dit gescheiden 
model stuit in de praktijk echter op een inhoudelijke spagaat en creëert complexe vraag-
stukken waar de (hoofd)redactie niet direct antwoord op heeft: in hoeverre kunnen jour-

                                                 
18 O’Reilly  &  Tushman,  “Ambidexterity  as  a  dynamic  capability:  Resolving  the  innovator’s  dilemma”,  198. 
19 Christensen,  Skok  &  Allworth,  “Breaking  News.  Mastering  the art  of  disruptive  innovation  in  journalism”,  8,   
 10-11. 
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nalistieke verhalen – die nog wel onder het gemeenschappelijke merk van de Volkskrant 
verschijnen – verschillende waarden en normen hanteren? Het beleid is gebaseerd op de 
overtuiging dat online en papier twee verschillende journalistieke organisaties en cultu-
ren zijn, de redacties zijn daarom fysiek gescheiden. Over de uitvoering van deze onaf-
hankelijke koers blijkt echter onvoldoende nagedacht. Op de site verschijnen verhalen die 
de krant nooit zou brengen, omdat deze niet betrouwbaar zouden zijn of omdat ze niet 
passen binnen het profiel en de identiteit van de krant. Redacteuren, coördinatoren en 
hoofdredacteuren vragen zich af of dat de bedoeling kan zijn. Er ontstaat discussie over 
de vraag hoe snelheid en verificatie zich tot elkaar verhouden in de krant en op de site. 
Omdat er geen coördinator is die verantwoordelijk is voor beide platformen en de dage-
lijkse leiding van de online redactie in handen is van een eigen hoofdredacteur, blijft 
overeenkomstig redactioneel beleid uit en blijven vragen hierover onbeantwoord.  
 
7.3 De journalistieke cultuur en het calimero-complex 
 
De laatste vraag die wordt beantwoord met dit onderzoek heeft betrekking op de journa-
listieke cultuur. Geanalyseerd is hoe de journalisten de veranderingen op hun redacties 
ervaren en in hoeverre convergentie heeft geleid tot een gemeenschappelijke convergen-
te cultuur. De derde deelvraag die is beantwoord in hoofdstuk 6 luidt als volgt: 
 

Hoe wordt convergentie door de journalisten van de verschillende platformen ontvangen en welke 
factoren spelen een rol met het oog op de (al dan niet) veranderende journalistieke cultuur op de 
redacties? 
 

Convergentie wordt als organisatiestructuur goed ontvangen op de redacties van Het FD 
en NOS Nieuws. De journalisten begrijpen dat het samenbrengen van de verschillende 
platformen noodzakelijk is en efficiënt kan zijn. De journalisten voelen zich echter niet 
verantwoordelijk voor het meewerken aan het online platform; online journalistiek zit 
niet in hun spreekwoordelijke DNA. Op de redacties van Het FD en NOS Nieuws wordt 
daarom ondanks de beoogde convergente werkwijze nauwelijks samengewerkt tussen de 
verschillende mediaplatformen. Waar zowel de etnografieën van Tuchman, Gans en 
Fishman aan refereren, evenals het recentere werk van Singer en Ryfe, is het belang van 
de relatie tussen het medium als technologie en de daarbij behorende professionele, 
sociale en dus culturele processen.20 Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat het samen-
brengen van verschillende media op één redactie niet betekent dat die relatie niet van-
zelfsprekend komt te vervallen. Een journalist werkt in de praktijk nog steeds grotendeels 
voor een specifiek medium en definieert zich ook nog als zodanig: als een kranten-, radio- 
of televisiejournalist.  

                                                 
20 Fishman, Manufacturing the News; Gans, Deciding  what’s  news:  a  case  study  of  CBS  evening  news,  NBC   
 Nightly News, Newsweek, and Time; Tuchman, Making Online News; Jane  B.  Singer,  ”More  than  Ink- 
 Stained  Wretches:  The  resocialization  of  Print  Journalists  in  Converged  Newsrooms”;  Ryfe,  Can Journalism  
 survive? An Inside Look at American Newsrooms.  
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Crossmediale producties – verhalen die vanaf het begin af aan platformonafhankelijk en 
gemeenschappelijk tot stand komen – zijn zeldzaam. Dergelijke gezamenlijke producties 
worden in beperkte mate verkend door enkele gemotiveerde journalisten die daar zelf 
het  voortouw   in  nemen  en  samenwerking  zoeken  met  collega’s  van andere redacties of 
platformen. Bij NOS Nieuws worden zij daarbij eerder gehinderd door de journalistieke 
cultuur dan dat deze kruisbestuiving bevordert; de overlegmomenten, draaiboeken en 
eindredacteuren zijn bijna uitsluitend geënt en gefocust op mediumspecifieke uitzendin-
gen. De online redacties van zowel NOS Nieuws als Het FD functioneren vooral als ver-
werkende redacties en fungeren niet als onderdeel van het inhoudelijke en creatieve 
proces. Zij kampen daarom met een calimero-complex en voelen zich niet serieus geno-
men. Binnen de FD Mediagroep is samenwerking tussen BNR en Het FD praktisch niet 
aan de orde. Een deel van de journalisten ziet dit als een gemiste kans omdat ze elkaar 
juist goed aan zouden kunnen vullen. Waar Het FD veel specialisten en daardoor gezag 
kent, is BNR jong en dynamisch. Voor een ander deel van de journalisten is dat juist de 
reden waarom samenwerking niet nodig is: omdat de werkzaamheden en daardoor ook 
de mensen zo verschillend zijn. Bij de Volkskrant was er voor de verhuizing naar Rotter-
dam sprake van een beperkte, maar toch wel vruchtbare interactie tussen print en online. 
Beide redacties werkten op een paar meter afstand van elkaar waardoor ze elkaar scherp 
konden houden. Wanneer de redacties fysiek worden gescheiden komt daaraan een ein-
de. Uiteindelijk geven enkele leidinggevenden aan deze kruisbestuiving – de expertise 
van de krant en de alertheid van online – toch te missen.  
 
De factoren die een rol spelen met het oog op het lastig in beweging krijgen van de tradi-
tionele journalistieke cultuur zijn: 

� een autonome redactiecultuur; 
� de hiërarchische verhoudingen; 
� geen betrokkenheid vanuit het (hoofdredactioneel) management; 
� het ontbreken van een debat over de journalistieke veranderingen.  

 
Een autonome redactiecultuur 
De traditionele journalistieke cultuur op de drie redacties is grotendeels geënt op indivi-
dueel – autonoom – handelen. Interdisciplinaire teams zijn met het oog op crossmediaal 
en platformonafhankelijk werken gewenst, maar deze waren vooralsnog zeldzaam en 
niet structureel ingebed in de organisatiecultuur.21 Journalisten, in het bijzonder die van 
de krant, zijn gewend om de regie te hebben over hun eigen agenda en om hun werk-
zaamheden individueel uit te voeren. Bij NOS Nieuws zijn journalisten meer gewend aan 
het  samenwerken  met  collega’s  van  bijvoorbeeld de regie, eindredactie, cameramensen, 
ook al vindt dat vooralsnog mediumspecifiek plaats. Journalisten zijn over het algemeen 
erg gesteld op hun vrijheid om zelf verhalen te kunnen maken of om deze te verslaan 
vanaf locatie. De redactiesystemen dragen nauwelijks bij aan onderlinge samenwerking, 
deze functioneren als anonieme, verwerkende systemen die zijn ingericht om lijstjes te 

                                                 
21 Dupagne & Garrison, “The  meaning  and  influence  of  convergence”,  248-250; Quinn, Knowledge  
 Management in the Digital Newsroom, 51. 
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ordenen  en  om  informatie  en  statussen  (‘klaar  voor  eindredactie’)  efficiënt  in  op  te  slaan.  
Deze  systemen  creëren  geen  omgeving  waarin  collega’s  voor  hun  plezier  informatie  met  
elkaar uitwisselen of elkaar op de hoogte stellen van de voortgang van een verhaal of 
productie, omdat de systemen daar simpelweg niet op zijn ingericht en daar niet aan-
trekkelijk genoeg voor zijn. 
 
Samenwerken met iemand die andere vaardigheden en kennis heeft, vereist een ge-
meenschappelijke journalistieke taal en juist die ontbrak op de redacties. Een van de 
adjunct-hoofdredacteuren van NOS Nieuws omschrijft dat als volgt: ‘Je   vraagt   aan  een  
fabriek om zowel koekjes, auto's als mobiele telefoons te maken! En dat allemaal binnen 
één ruimte, en dan vraag je van mensen ook nog een zelfde taal te spreken, om op de-
zelfde  manier  te  communiceren,  om  iets  aan  elkaar  te  hebben.  Dat  is  verdomd  lastig!’22 In 
het dagelijks nieuwsproces is er amper tijd – en wordt er praktisch geen tijd vrijgemaakt – 
om dezelfde taal te leren spreken. Het vereist bovendien de erkenning dat je een collega 
nodig hebt of dat je iets van een collega kunt en wilt leren. Het besef dat een online re-
dacteur een televisieverslaggever wat kan leren over bijvoorbeeld sociale media, of an-
dersom dat een internetredacteur gebaat is bij interviewtechnieken, is in zeer beperkte 
mate aanwezig op de redacties. Het principe dat (inhoudelijke) kennis macht is, lijkt nog 
steeds dominant, terwijl het beschikken over meer verschillende vaardigheden en een 
lerende houding steeds relevanter wordt in een journalistieke omgeving.23  
 
De hiërarchische verhoudingen 
De tweede factor die niet bijdraagt aan onderlinge samenwerking is de hiërarchische 
redactiecultuur. Journalisten voelden niet de verantwoordelijkheid om een bijdrage te 
leveren  aan  online;  ze  benaderden  dit  type  journalistiek  namelijk  als   ‘anders’  en  als  min-
derwaardig. Online werd aangeduid met termen als: kort, snel, oppervlakkig, vluchtig, 
anders, niet journalistiek. Dit staat haaks op de verhalen waar traditionele journalisten 
hun eigen werkzaamheden mee associëren, zoals achtergrond, diepgang, research en 
kwaliteit. Redacteuren en verslaggevers afkomstig van de traditionele media zagen onli-
ne werkzaamheden kortom niet als onderdeel van hun eigen professie. Dit is in lijn met 
de analyse van Ryfe, die de weerstand tegen online journalistiek beschouwt als een onto-
logische kwestie: online journalistiek is simpelweg een ander vak dus de journalisten hoe-
ven voelen zich daar niet verantwoordelijk voor en daarom hoeven ze ook niet hun eigen 
werkzaamheden ter discussie te stellen of tegen het licht te houden.24  
 
Op de redacties van de Volkskrant en Het FD en in iets mindere mate bij NOS Nieuws is 
dit inderdaad het geval. De redacteuren en verslaggevers benaderen het online platform 
als  ‘anders’  en  ze  vinden  de  werkzaamheden – en bij de Volkskrant ook de normopvattin-
gen – niet of in ieder geval minder journalistiek. Hierdoor ontstaat een professionele ideo-
logische kloof die juist op een convergente redactie overbrugd zou moeten worden door 

                                                 
22 Interview op 25-07-12. 
23 Marlis  Prinzing,  “The  future  of  journalism  – five  propositions”,  in  Merging Media, Converging Newsrooms,  
 red. Natascha Fioretti & Stephan Russ-Mohl (Lugano: Giampiero Casagrande editore, 2009): 125. 
24 Ryfe, Can Journalism survive?, 115. 
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een gemeenschappelijke journalistieke identiteit. De traditionele journalisten distantië-
ren  zich  daarmee  niet  alleen  van  online  journalistiek,  maar  ook  van  hun  online  collega’s.  
Terwijl  deze  collega’s   in  hun dagelijkse nieuwsproces praktisch geen rol spelen en ze el-
kaar daardoor niet goed kennen, zijn de redacteuren van radio en televisie wel van me-
ning dat het andere types zijn dan zijzelf. Ze worden benaderd als tweederangs journalis-
ten, niemand benijdt de internetredacteur op de redacties van NOS Nieuws, de Volks-
krant en Het FD. Het idee leeft dat ze minder kennis hebben, jonger zijn, onervarenheid 
een rol speelt,  en  termen  als  ‘initiatiefloos’,  ‘stoffig’,  ‘niet  assertief’  en  ‘klikverslaafd’  wor-
den genoemd.  
 
De internetredacteuren zijn zich hier niet alleen van bewust, ze zijn het ook deels eens 
met de opvatting dat de werkzaamheden die zij uitvoeren lang niet altijd kunnen worden 
beschouwd  als   ‘echte’   journalistiek.  Zij  halen  zelf  ook  weinig  bevrediging  uit hun functie 
wanneer deze vooral bestaat uit het doorplaatsen van bestaande content van eigen col-
lega’s   of   van   andere   (media)bronnen.   Het   resultaat   is   dat   internetredacteuren   kampen  
met een calimero-complex:   ondanks   strategieën   die   de   naam   ‘internet first’   dragen   en  
beleidsplannen die oproepen om online een centrale plaats op de redactie in te laten 
nemen,  worden  ze  niet  serieus  genomen  en  voelen  ze  zich  ondergeschikt  aan  de  collega’s  
van de krant, radio en televisie. Het lukt de online journalisten niet om zichzelf een ge-
lijkwaardig positie toe te eigenen, ze lijken zich neer te leggen bij een minderwaardige rol 
als tweederangs journalisten.  
 
De positie van de internetredacteur roept de vraag op wat voor type journalisten een 
online redactie nodig heeft, een duidelijk profiel ontbreekt. De hoofdredacteuren hebben 
geen   helder   antwoord   op   de   vraag  wat   voor   ‘type’   journalist   er   op   een   online   redactie  
moet werken en hoe de werkzaamheden zich verhouden tot de andere journalistieke 
werkzaamheden. Ervaren journalisten voelen zich niet geroepen om voor de online re-
dactie te gaan werken. De leidinggevenden begrijpen dat het werk voor de internetredac-
ties voor mensen met een journalistieke achtergrond soms weinig bevredigend is en dat 
ze daarom graag door willen stromen naar andere journalistieke functies. Dit is voor 
hoofdredacties echter problematisch, want zij hebben juist behoefte aan goede online 
redacteuren die ook journalistieke keuzes moeten kunnen maken.  
 
Geen betrokkenheid van het (hoofdredactioneel) management 
Het ontbreken van betrokkenheid van leidinggevenden is een derde belangrijke factor die 
van invloed is op het uitblijven van een gemeenschappelijke journalistieke cultuur. Con-
vergentie veronderstelt een intensieve samenwerking tussen de redacties, aangestuurd 
door coördinatoren die een evenredige aandacht voor alle platformen moeten creëren.25 
Net als de journalisten, komen leidinggevenden zelf ook moeizaam los van de traditione-

                                                 
25 Aquino e.a., The European Multi Media News Landscape Report (MUDIA), 19-21; Dailey e.a., “The   
 convergence continuum: A model for studying collaboration between media Newsrooms”, 154-156; Garcíía  
 Aviléés e.a.,  “Newroom  Integration  in  Austria,  Spain  and  Germany. Models of media convergence”,  295- 
 296, 298; Quinn, Knowledge Management in the Digital Newsroom, 31-54.  
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le routines waardoor nieuwe ideeën nauwelijks van de grond komen.26 Uit dit onderzoek 
blijkt dat alle leidinggevenden wel bereid zijn om mee te werken aan online, maar dat ze 
zich in de praktijk nog grotendeels richten op massamedia en de bijbehorende tradities 
waardoor de implementatie van een nieuwe werkwijze en convergente cultuur te wensen 
overlaat. Leidinggevenden zijn daarmee ook het resultaat van jarenlange professionalise-
ring. Volgens organisatiewetenschapper De Man is dit in veranderingsprocessen in het 
algemeen een veelvoorkomend probleem. 
 

‘De  leiding  stelt  dat  cultuur  anders  moet  en  zoekt  dan  naar  instrumenten  om  dit  te  realiseren.  
Het probleem is echter dat de leiding van de organisatie vaak niet in staat is inzichten over de 
eigen organisatie effectief toe te passen, omdat de leiding zelf in het patroon gevangen zit dat 
zij  zegt  te  willen  doorbreken.’27 

 
Omdat het management in veranderingsprocessen een voortrekkersrol dient in te ne-
men, is het juist van belang dat het de nieuwe doelstellingen uitdraagt naar de rest van de 
redactie.28 Het zijn uiteindelijk de hoofdredacteuren en coördinatoren die journalisten 
moeten motiveren en aansporen om crossmediaal te gaan werken. De hoofdredacties en 
coördinatoren van de deelredacties gaven echter weinig prioriteit aan het bevorderen van 
de samenwerking tussen de redacties en het creëren van nieuwe vormen van online jour-
nalistiek. De visies die hoofdredacties formuleerden, moesten ook door de chefs of coör-
dinatoren van de deelredacties worden uitgedragen. De opstelling en de betrokkenheid 
van de leidinggevenden bij Het FD en NOS Nieuws creëerden een duidelijke discrepantie 
tussen het belang dat het management in beleidsplannen zei te hechten aan samenwer-
king tussen de verschillende platformen en de centrale rol van online journalistiek, en de 
mate waarin ze dit – al dan niet onbewust – in de praktijk waarmaakten en bewerkstellig-
den.  
 
De   leidinggevenden  houden  zich  relatief  afzijdig  van  online   journalistiek  en  de  collega’s  
van de internetredacties; ze spraken zelfs enigszins veroordelend en neerbuigend over de 
internetredacteuren. Bij NOS Nieuws gaven coördinatoren en hoofdredacteuren toe ze 
dat eigenlijk te weinig wisten van de werkzaamheden van de Digideskredactie. Het weer-
hield ze er tegelijkertijd niet van om te oordelen dat deze redacteuren te weinig zichtbaar 
waren op de redactie en dat ze meer initiatief moesten tonen. Bij Het FD gaven de redac-
teuren aan dat de coördinatoren en de hoofdredactie vooral bezig waren met de voorpa-
gina van de krant omdat ze dit zelf ook nog het meest belangrijk vonden. Redacteuren 
meenden dat ze op hun stukken voor de krant werden beoordeeld en niet op online werk-
zaamheden. Bij de Volkskrant zorgde de de-convergente strategie ervoor dat de hoofd-
redacteur zich minder bezig hoefde te houden met online waardoor dit ook geen onder-
werp van gesprek was op de redactie in Amsterdam. De internetredacteuren begrepen 
niet dat een hoofdredacteur zo weinig interesse toonde in een platform dat juist steeds 

                                                 
26 Lund,  “Diffusion  of  Innovation  in  News  Organizations:  Action  Research  of  Middle  Managers in Danish Mass  
 Media”,  207. 
27 Huibert  de  Man,  “Cultuur  en  verandering.  Beperkingen  van  het  instrumentele  model”,  40. 
28 Boonstra  &  Van  der  Vlist,  “Begeleiden  van  veranderingsprocessen”,  71. 
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belangrijker zou worden. Een lid van de hoofdredactie gaf toe dat hij inderdaad te weinig 
betrokkenheid  toonde  nadat  de  collega’s  van  online  naar  Rotterdam  waren  verhuisd.    
 
Het ontbreken van een debat over journalistieke veranderingen  
Het scheppen van mogelijkheden om vernieuwing daadwerkelijk te incorporeren en om 
over die veranderingen te communiceren zijn andere essentiële taken van leidinggeven-
den.29 Dit onderzoek toont aan dat op de redacties sprake is van een onuitgesproken 
discussie  over   de   vraag  wie   een   ‘echte’   journalist   is   of  wat   ‘echte’   journalistiek   is.   In de 
twintigste eeuw is er consensus ontstaan over een beroepsmatige ideologie onder jour-
nalisten en dit biedt nog steeds houvast aan de uitoefening van het vak.30 Deze zelfdefini-
tie op basis van opgelegde waarden geeft journalisten een gevoel van legitimiteit en ge-
loofwaardigheid in datgene wat ze doen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de 
definitie van journalistiek en die van de journalist aan verandering onderhevig zijn. De 
verandering van de beroepsmatige ideologie tornt daarmee aan die verworven legitimi-
teit en zorgt ervoor dat er een nieuwe beroepsmatige consensus moet ontstaan: 
 

‘Journalists  see  themselves  as  people  who  draw  on  particular  skills  to  perform  particular  tasks  
in fulfilling particular social roles – and all those things are changing rapidly and dramatically, 
forcing practitioners to change their perceptions of who they are and what they do. Together, 
such  changes  contribute  to  a  massive  shift  in  the  occupational  culture  of  journalism.’31 

 
De  intrede  van  een  nieuw  platform  en  nieuwe  online  collega’s op de redactie zorgen er-
voor dat de traditionele ideologie ter discussie komt te staan. Traditionele journalisten 
reageren daarop door afstand te nemen van online journalisten en hun vaardigheden 
omdat  dit  ‘anders’  is  dan  zij  gewend  zijn.  Journalisten erkennen dat verandering noodza-
kelijk is, maar niet wat betreft hun vaardigheden en de manier waarop ze zelf hun vak 
uitoefenen. Convergentie zorgt ervoor dat bestaande identiteiten van traditionele media 
worden samengevoegd met een nieuwe online identiteit zonder dat ze nader tot elkaar 
komen. Wat dit proces ingewikkeld maakt, is dat het online platform een andere – maar 
nog niet uitgekristalliseerde – identiteit en cultuur met zich meebrengt. Er worden andere 
taken en vaardigheden gevraagd van internetredacteuren, maar deze zijn tegelijkertijd 
nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat convergentie niet alleen verschillende identi-
teiten moet laten samensmelten, maar dat een van die identiteiten nog niet eens zozeer 
als een beroepsmatige journalistieke cultuur is gedefinieerd.  
 
In dit veranderingsproces is het van belang om de verschillende culturen op de redacties 
bespreekbaar te maken, om daarover te in discussie te gaan en zo de ideologische kloof 
te kunnen overbruggen. Redactionele routines en journalistieke waarden en normen 
blijven anders in stand. Journalisten hebben (bijna) elke dag weer een nieuwe deadline 
waardoor meer abstracte zaken zoals de verandering van de journalistieke cultuur per 
definitie ondergeschikt raakt aan drukke bezigheden van de dag zelf.32 De uitzending of 
                                                 
29 Boonstra  &  Van  der  Vlist,  “Begeleiden  van  veranderingsprocessen”,  96. 
30 Witschge  &  Nygren,  “Journalism:  a  profession  under  pressure?”,  51. 
31 Singer,  “Journalism  in  a  Network”,  107. 
32 Örnebring,  “Technology  and  journalism-as-labour:  Historical  perspectives”,  58;  Witschge,  “The   
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het zakken van de krant krijgt voorrang. Verslaggevers en redacteuren lijken (misschien 
vanzelfsprekend) meer bezig met de buitenwereld dan dat ze geïnteresseerd zijn in de 
veranderingen van hun eigen vak en werkzaamheden   van   collega’s   van   andere   platfor-
men of deelredacties. De hoofdredacties erkenden in de oorspronkelijke plannen dat het 
creëren van een crossmediale cultuur tijd kost, maar ze trokken relatief weinig tijd en 
moeite uit om ook echt aan die cultuur te werken en daarover te communiceren. Bij de 
start van de geïntegreerde redactie en nieuwe (redactie)systemen werden trainingen 
gegeven die journalisten leren om op een nieuwe manier te werken, dit waren veelal 
praktische trainingen gericht op expliciete vaardigheden. Die cursussen zijn belangrijk, 
maar ze bevorderden niet per definitie de onderlinge samenwerking of een debat over 
een veranderende journalistieke cultuur.  
 
7.4 Tot slot: van compromis naar her-professionalisering  
 
Dit onderzoek heeft de ontwikkelingen op het gebied van mediaconvergentie op nieuws-
redacties in Nederland in kaart gebracht en de relatie aangetoond tussen de ambitieuze 
plannen en visies van de hoofdredacties en de manier waarop deze ideeën daadwerkelijk 
de redactionele routines en de journalistieke cultuur beïnvloeden. Door de samenhang 
tussen deze drie aspecten te analyseren wordt duidelijk dat hoofdredacties oog hebben 
voor de veranderingen die gaande zijn, maar dat ze moeite hebben om plannen te verta-
len naar concrete nieuwe producten en bijbehorende redactionele veranderingen en 
journalistieke doelstellingen. Daarbij gaat er veel aandacht uit naar het aanpassen van de 
organisatiestructuur, terwijl het in de kern draait om de verandering van de journalistieke 
cultuur en de manier waarop de journalisten daarmee omgaan.33 De voormalig voorzitter 
van het Stimuleringsfonds, Wim Noomen, refereert aan de reflex om eerst de structuur te 
willen veranderen, terwijl de cultuur juist een leidende rol heeft in dergelijke verande-
ringsprocessen: 
 

‘Als je nieuwe dingen wilde ontwikkelen, dan was er de neiging om eerst een nieuwe structuur 
te ontwikkelen. Maar pas later na wat mislukkingen kwam ik erachter dat structuur cultuur 
volgt. En niet andersom. Als ik als traditionele dagbladuitgever een internetproductie wil reali-
seren, dan moet ik daar niet alleen een ander instrumentarium voor hanteren, maar dan heb ik 
ook  te  maken  met  een  aantal  mensen  dat  zich  in  die  cultuur  moet  thuisvinden.’34 

 
Dit onderzoek laat zien dat de aandacht voor traditionele (massa)media en de bijbeho-
rende cultuur op de convergente redacties ondanks structurele aanpassingen domineert 
en dat er onvoldoende ruimte wordt gecreëerd om te experimenteren op het gebied van 
crossmediale samenwerking en online journalistiek. Convergentie is als organisatiemodel 
niet zozeer gestoeld op innovatie en de noodzaak om te experimenteren met nieuwe 

                                                                                                                            
 ‘tyranny’  of  technology”,  102-103. 
33 Aris & Bughin, Managing Media Companies. Harnessing Creative Value, 278; Küng, The Strategic  
 Management in the Media,  163;  Lund,  “Diffusion  of  Innovation  in  News  Organizations:  Action  Research  of   
 Middle  Managers  in  Danish  Mass  Media”,  205. 
34 Bas  Bareman,  “Politieke  belangstelling  voor  perssector  te  gering”,  Persinnovatie, 22 augustus 2013.  
http://www.persinnovatie.nl/12970/nl/politieke-belangstelling-voor-perssector-te-gering 



7.Conclusies: een crossmediaal compromis 

293 
 

vaardigheden en producten. Dit karakteriseert het verschil tussen een convergente en 
een innovatieve redactie. Een redacteur van NOS Nieuws is van mening dat zijn nieuws-
organisatie te veel wil redeneren en handelen vanuit zekerheden, terwijl ze juist meer 
moet uitproberen. Hij omschrijft dat als een gebrek aan lef: 
 

‘Het   ontbreekt   hier   aan   lef. Als je een bedrijf als Google neemt, die lanceren denk ik dertig 
nieuwe producten per jaar, en dat doen ze allemaal redelijk stilzwijgend. En flopt het, dan flopt 
het, en stoppen ze er gewoon weer mee. Gaat het goed, gaan ze ermee verder. Eigenlijk moet 
je op internet een beetje zo'n mentaliteit hebben. Maar wij willen per se alles van tevoren eerst 
helemaal afkaarten, dat het helemaal goed werkt en dan komen we er pas mee naar buiten. 
Maar dan ben je al veel te laat. Dan heeft de concurrentie allerlei nieuwe dingen al. Als wij een 
goed idee hebben leggen wij het ergens weg. Zouden we dat nou wel doen? Is dat niet slecht 
voor het imago? En dan stop je ermee. Er is heel weinig ruimte om gewoon eens een projectje 
zelf  te  bedenken.’35 

 
De omarming van online en een intensievere samenwerking tussen de platformen moet 
op de nieuwsredacties vooral leiden tot nieuwe zekerheden op het gebied van het berei-
ken van een groot publiek, adverteerders en dus inkomsten of relevantie. Convergentie 
veronderstelt gelijkwaardigheid tussen mediaplatformen, maar gaat voorbij aan de notie 
dat de oude en nieuwe media zich in een andere fase van ontwikkeling bevinden; het 
online platform begeeft zich in een fase van exploratie (ontwrichtende technologie), ter-
wijl massamedia in een fase van exploitatie (incrementele technologie) zit. De mate van 
flexibiliteit om de samenwerking tussen massamedia naar netwerken soepel te laten 
verlopen en de redacties in beweging te krijgen, blijkt voor alle drie de nieuwsorganisaties 
problematisch. Dit verklaart het voordeel van nieuwkomers, de zogenaamde disruptors. 
Zij kunnen snel(ler) inspelen op de veranderingen, omdat zij niet hun (hele) organisatie 
hoeven aan te passen, ingesleten routines moeten afleren of een sleets verdienmodel 
boven water moeten zien te houden. Digitale redacties zoals Nu.nl, De Correspondent of 
The Huffington Post kunnen zich volledig focussen op het creëren van een goed online 
product en hoeven op dat vlak geen concessies te doen. De consument wordt op die ma-
nier online optimaal bediend en wordt niet de dupe van interne samenwerkingen die 
moeizaam van de grond komen, waar het product uiteindelijk onder te lijden heeft.  
 
Hoofdredacties zouden journalisten die initiatief tonen met betrekking tot crossmediale 
producties meer ruimte moeten geven om innovatieve ideeën uit te werken en om sa-
menwerking  en  creativiteit   te  bevorderen.   ‘Media   is  a  people’s business’,   zo   stellen  ook  
Aris & Bughin, maar nieuwsredacties besteden doorgaans meer tijd, geld en energie aan 
het ontwikkelen van een nieuwe site of applicatie dan aan de mensen die deze platfor-
men moeten gaan bedienen en vullen. 36 Aan goede ideeën en inzichten is op redacties 
vaak geen gebrek, het probleem is dat er geen ruimte is om deze initiatieven ook daad-
werkelijk uit te kunnen voeren. Journalisten – jong en oud – worden nog te veel gehinderd 
door hiërarchische verhoudingen die niet langer functioneel zijn. Creatieve oplossingen 

                                                 
35 Interview op 04-07-12. 
36 Aris & Bughin, Managing Media Companies. Harnessing Creative Value, 339.  
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ontstaan vaak bottom-up en komen niet zozeer tot stand door nieuwe beleidsplannen.37 
Nu vergaderen elke dag dezelfde mensen, op dezelfde tijden, met lijstjes met daarop 
dezelfde soort verhalen. Deze overlegstructuur is tot stand gekomen in een periode van 
industrialisatie en massamedia. Het tijdstip van overleg is nu vooral nog van belang voor 
uitzendingen op radio en tv en voor het moment waarop de krant zakt. Het ontbreekt de 
redacties vooralsnog aan een manier om snel en flexibel verhalen, projecten en produc-
ties te starten én deze vervolgens effectief te evalueren om zo te leren van verworven 
inzichten en fouten. Nu is daar in de praktijk nauwelijks tijd voor of het gebeurt in een 
omgeving die niet door iedereen als prettig, veilig of vruchtbaar wordt ervaren omdat het 
altijd dezelfde mensen zijn die het woord voeren of omdat het geven van kritiek persoon-
lijk wordt opgevat. Op redacties kan het geven van constructieve feedback worden verbe-
terd. 
 
De drie redacties stuitten grotendeels op dezelfde problemen in de overgang naar een 
convergente redactie. De verschillen tussen de drie onderzochte case studies – een om-
roep (NOS Nieuws), een krant (de Volkskrant) en een multimediale organisatie (FD Medi-
agroep) – laten zich met name kenmerken door de redactionele cultuur en het al dan niet 
vasthouden aan de ingezette strategie. NOS Nieuws stond voor de lastige taak om in 
2006 in één keer een grote reorganisatie, digitaliseringsslag én bezuinigingsoperatie door 
te voeren. De omroep was ondanks dit ambitieuze plan al redelijk vertrouwd met een 24/7 
nieuwscultuur én bijbehorend ritme, meer dan de krantenorganisaties. Radio- en televi-
siejournalisten waren gewend aan een hoge omloopsnelheid van nieuws, aan het werken 
in diensten en in (weliswaar mediumspecifieke) teams. Bij NOS Nieuws is de in 2006 in-
gezette strategie leidend gebleven; de nieuwe hoofdredacteur was als adjunct-
hoofdredacteur toentertijd al betrokken bij de vorming van de convergente redactie. De 
krantenredacties van de Volkskrant en Het FD hadden (in eerste instantie) wel geld om 
nieuwe crossmediale plannen te bedenken, maar de individuele krantencultuur, met één 
deadline per dag, maakte het voor de hoofdredacteuren lastiger om de redacties in be-
weging te krijgen. Krantenredacteuren zijn gewend om de baas te zijn over hun eigen 
agenda en konden jarenlang grotendeels zelf hun ritme en werkzaamheden bepalen. Het 
verschil tussen de werkwijze van krantenredacteuren – het (relatief) rustig en in autono-
mie kunnen werken aan eigen verhalen – en de onmiddellijkheid van een online omge-
ving, is groter dan het verschil in ritme en werkwijze tussen audiovisuele en online media. 
Bij de Volkskrant zorgde de overname van De Persgroep en de aanstelling van een nieu-
we hoofdredacteur voor een drastische koerswijziging wat betreft de convergente werk-
wijze, waardoor jarenlange inspanningen om krant en online nader tot elkaar te brengen, 
teniet werden gedaan. De FD Mediagroep kreeg te maken met tegenvallende financiële 
prestaties waardoor de samenwerking tussen BNR en Het FD werd losgelaten. De krant 
hield vast aan de ingezette strategie om krant en online te integreren, maar kwam tijdens 
de implementatie van een betaalmuur en de lancering van een nieuwe site onverwacht 
zonder hoofdredacteur te zitten.  

                                                 
37 Annet  Aris,  “Managing  Media  Companies  Through  the  Digital  Transition”,  in  Managing Media Work, red.  
 Mark Deuze (Thousand Oaks: Sage, 2011): 278.  
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Ondanks de strategische, redactionele en culturele verschillen van de drie redacties, heeft 
convergentie bij alle drie de nieuwsorganisaties vooral geleid tot een professioneel com-
promis tussen de journalisten van massamedia en online. Terwijl de journalisten van de 
traditionele en online platformen een eigen cultuur met zich meebrachten, inclusief 
(voor)oordelen over de andere cultuur, hebben ze elkaar min of meer voor lief genomen. 
Eén van de ondervraagde BBC-journalisten uit het onderzoek van Cottle & Ashton ver-
woordde  dit  als  een  ‘compromise  of  your  professionalism’.38 Een compromis duidt op een 
middenweg om iedereen tevreden te kunnen houden, en dient niet als een manier om tot 
de  beste  oplossing  te  komen.  Volgens  Prud’homme  van  Reine  en  Dankbaar  ligt  de  uitda-
ging   in   de   verzoening   van   culturele   dilemma’s   door   het   vinden van oplossingen die de 
onderlinge verschillen overstijgen. Dit gaat verder dan een compromis, wat gezien kan 
worden als een noodzakelijke schikking tussen de verschillende partijen.39 Journalisten 
van oude en nieuwe media zullen op deze manier met elkaar blijven botsen omdat ze 
functioneren op basis van een conflicterende professionele identiteiten die door het 
compromis niet volledig worden vervangen door een nieuw gemeenschappelijk waarden-
systeem. 
 
Zo’n  compromis  kan  vanuit  een  positiever  scenario  betekenen dat de verschillende pro-
fessionele identiteiten uiteindelijk meer op elkaar gaan lijken en dat convergentie en de 
daaruit voortvloeiende innovatie incrementeel worden toegepast. Journalisten van tradi-
tionele en online media zullen dan al werkenderwijs komen tot een nieuw ideologisch 
kader, dat langzaamaan beter aan zal gaan sluiten bij een publiek dat steeds meer verwe-
ven raakt met online media en digitale netwerken. Deze ontwikkeling kost meer tijd, 
maar stelt journalisten in staat om te wennen aan een omgeving om zo langzamerhand 
de   noodzakelijke   convergente   ‘mindset’   te   kunnen   ontwikkelen.   Boczkowski   stelde   in  
2004 al dat convergentie niet beoordeeld moet worden op de revolutionaire effecten die 
het teweeg kan brengen, maar dat het dient als een langdurig proces waarin de onderlin-
ge relatie tussen journalisten en het publiek verandert, en waarin tegelijkertijd de functie 
van de journalist wordt geherdefinieerd.40 Het compromis dient zo als overgangsfase van 
massamedia naar online media. Het is echter de vraag of nieuwsorganisaties zich deze 
tijd kunnen permitteren, of dat ze door nieuwe online spelers – die beter aansluiting vin-
den bij een digitale nieuwsconsumptie – zullen worden ingehaald.  
 
Dat brengt ons terug bij de conclusies van het rapport van The New York Times waarin 
wordt geconstateerd dat de veranderingen binnen mediaorganisaties zich in een sneller 
tempo moeten voltrekken. Deze conclusie geeft daarmee indirect antwoord op een van 
de  meest  gehoorde  vragen  tijdens  mijn  onderzoeksperiode:  ‘Loopt dit onderzoek niet per 
definitie  achter  de   feiten  aan,   is  straks  niet  alles  anders?’   Ja,  de   redacties  van  de  Volks-
krant, NOS Nieuws en Het FD hebben inmiddels weer nieuwe ideeën en nieuwe inzichten 

                                                 
38 Cottle  &  Ashton,  “From  BBC  newsroom  to  BBC  Newscentre:  On  Changing Technology and Journalistic  
 Practices”,  36. 
39 Peter  Prud’homme  van  Reine  &  Ben  Dankbaar,  “Mythe  en  realiteit  van  het  creëren van innovatieculturen”, 
 85. 
40 Boczkowski, Digitizing the News, 11. 
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opgedaan over de organisatie van hun redactie, bepaalde werkzaamheden zijn aangepast 
en er zijn weer nieuwe functies en (deel)redacties in het leven geroepen of van naam 
veranderd. De Volkskrant besloot al vrij snel na de verhuizing naar Rotterdam om de 
redactie van De Persgroep Online weer onder te brengen in Amsterdam; de internetre-
dacteuren zitten weer op de redactie van de krant en werken opnieuw met elkaar samen. 
NOS Nieuws heeft de Digidesk gereorganiseerd, er zijn nieuwe eindredacteuren voor 
online aangesteld en er is een andere middentafel op de redactie gekomen. Bovendien 
zijn ze alweer druk bezig met de video first-strategie. De redactie van Het FD werkt in-
middels ook digital first, wat betekent dat de redactie in eerste plaats een site maakt, en 
dat er op basis van deze online verhalen een krant wordt samengesteld.41 Sinds het najaar 
van 2014 hebben alle drie de nieuwsorganisaties bovendien een nieuwe site gelanceerd 
die weer beter aan moet sluiten bij de online behoeften van hun publiek.  
 
Het is echter te kort door de bocht om te constateren dat door deze (organisatorische en 
technologische)  veranderingen  ‘alles  alweer  anders  is’.  Zoals  dit  onderzoek  heeft  aange-
toond, zorgt een nieuwe site of een aangepaste organisatiestructuur er niet (per definitie) 
voor dat de journalistieke cultuur en daarmee de professie verandert. Het rapport van The 
New York Times laat zien dat zeven jaar na invoering van de convergente strategie aldaar, 
de samenwerking tussen traditionele en nieuwe media nog steeds een prangend vraag-
stuk is en dat de veranderingen minder snel gaan dan gehoopt en gewenst. Ook deze 
nieuwsorganisatie worstelt nog altijd met een her-professionalisering van de (traditione-
le) journalistieke cultuur.  
 
Het verstrijken van de tijd heeft uitgevers, hoofdredacties en journalisten doen inzien dat 
online media een onvermijdelijke rol spelen in het dagelijks leven en iedereen erkent dat 
die ontwikkeling onomkeerbaar is. De digitale nieuwsconsumptie neem toe, evenals 
onderzoeken en beschikbare statistieken die dit in kaart brengen waardoor meer inzich-
ten en relevante kennis beschikbaar zijn waar mediabedrijven gretig gebruik van willen 
maken. Dit sluit aan bij een andere terugkerende en bovenal verwachtingsvolle vraag die 
tijdens   dit   onderzoek  met   regelmaat   aan  mij  werd   gesteld:   ‘Heb   jij   straks   de   oplossing  
voor onze crossmediale problemen?’   Sommigen   durfden   zelfs   stellig   te   beweren   dat   ik  
straks  wel  zou  weten  hoe  ‘het’  echt  moest.  Deze  vraag  en  constatering  leggen  precies  de  
vinger op de zere plek door te veronderstellen dat de veranderingen in het medialand-
schap toe te wijzen zijn aan een specifiek probleem waarvoor een concrete oplossing 
bestaat, al dan niet in de vorm van een specifiek organisatie- of verdienmodel. Dit proef-
schrift laat zien dat de oplossing – of beter gezegd: het benutten van nieuwe kansen en 
mogelijkheden – begint met een erkenning van de structurele journalistieke veranderin-
gen. Daaruit voortvloeiend zal er kritisch gekeken moeten worden naar het effect van die 
veranderingen in de context van een nieuwsorganisatie en van de journalistiek als profes-
sie. Van groot belang is professioneel en functioneel mediamanagement om die verande-

                                                 
41 De (nieuwe) hoofdredactie van het FD heeft mij begin 2014 gevraagd als freelance projectmanager om  
 deze digital first-strategie te helpen ontwikkelen en implementeren. Op dat moment waren de resultaten  
 van dit onderzoek al bekend en afgerond; het proefschrift was al grotendeels geschreven. Mijn  
 werkzaamheden bij Het FD in 2014 staan dan ook los van de resultaten van dit onderzoek.  
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ringen te vertalen naar haalbare en motiverende aanpassingen van het redactionele pro-
ces. Voldoende aandacht voor – en begeleiding van – de journalisten die voor de lastige 
taak staan om bij te dragen aan een her-professionalisering van de journalistiek is daarbij 
onontbeerlijk.  
 
Dit onderzoek heeft de drie elementen – het hoofdredactioneel management, de redac-
tionele organisatie en de journalistieke cultuur – in samenhang willen analyseren om 
inzicht te bieden in het complexe veranderingsproces waar de journalistiek mee te maken 
heeft. Tot slot doe ik in het laatste hoofdstuk nog enkele aanbevelingen voor de journalis-
tieke praktijk. 
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Aanbevelingen voor de praktijk 
 

 
Dit proefschrift heeft de convergente en crossmediale zoektocht van drie nieuwsorgani-
saties beschreven en geanalyseerd. De intrede van online media dwingt redacties om na 
te denken over de manier waarop zij dit platform kunnen omarmen, wat dit betekent 
voor de manier waarop redacties zijn georganiseerd en hoe journalisten hun vak uitoefe-
nen. Deze dissertatie heeft onderzocht welke factoren een rol spelen in die zoektocht. In 
aanvulling daarop zal ik afsluiten met enkele aanbevelingen voor de veranderende jour-
nalistieke praktijk. De overgang van massamedia naar online media vraagt in eerste in-
stantie van nieuwsorganisaties om erkenning van de ontwrichting, het formuleren van 
een visie en het succesvol doorvoeren van deze visie.  
 

� Erkenning van de ontwrichting van het medialandschap 
Netwerken functioneren op een andere manier dan massamedia, wat betekent 
dat de traditionele journalistieke praktijk niet één op één vertaald kan worden 
naar online journalistiek. Constateren dat veranderingen gaande zijn, maar dat 
de journalistiek en de nieuwsorganisaties waarin die journalistiek tot stand komt 
zelf geen aanpassingen behoeven, wijst niet op het besef van de structurele aard 
van de technologische, economische en culturele ontwikkelingen. 
 

� Het formuleren van een visie op online media  
Van hoofdredacties wordt verwacht dat ze een heldere visie formuleren die recht 
doet aan de veranderingen die online media met zich meebrengen voor de re-
dactionele organisatie, maar bovenal voor de journalistiek als professie. Deze vi-
sie zal moeten definiëren wat het bestaansrecht is van een nieuwsorganisatie, 
wat de gemeenschappelijke normen en waarden zijn en moet de redactie in 
staat stellen om deze visie in de praktijk uit te kunnen voeren.  

 
� Succesvolle implementatie van deze (online-)visie  

Nieuwsorganisaties hebben niet alleen leidinggevenden nodig die plannen kun-
nen maken, maar die de voorgenomen ideeën ook tot uitvoering brengen. Hui-
dige nieuwsredacties hebben vaak weinig ervaring met – en zijn vaak onvol-
doende ingericht op – het doorvoeren van plannen die afwijken van de dagelijkse 
routines. Journalisten moeten tijd en ruimte krijgen om zich nieuwe vaardighe-
den eigen te maken en te experimenteren met nieuwe journalistieke vormen. 
Anders sneuvelen veel plannen, ambities en doelen en blijft daadwerkelijke ver-
andering uit.  
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Om deze drie stappen te kunnen nemen, moeten nieuwsredacties kritisch kijken naar hun 
eigen functioneren en vaststellen waar de prioriteiten liggen binnen de organisatie. Er is 
voor nieuwsorganisaties geen ultiem model waarmee of één manier waarop ze in kunnen 
spelen op de samenwerking tussen massamedia en online media. Dat maakt dat de over-
gang naar een nieuwe journalistieke praktijk voor alle betrokkenen een lastig en langdu-
rig proces is. Het is te kort door de bocht om te stellen dat journalisten conservatief van 
aard zijn en daarom niet in beweging willen komen. De weerstand die op de redactie 
ontstaat, wordt mede veroorzaakt door journalisten die niet overtuigd zijn van de plan-
nen die worden gemaakt of omdat plannen in de praktijk niet realistisch blijken. Van uit-
gevers en hoofdredacties kan niet worden verwacht dat ze een concreet antwoord formu-
leren op de ontwikkelingen die gaande zijn in het medialandschap, zij zullen vooral een 
flexibele omgeving moeten creëren die recht doet aan een nieuw digitaal tijdperk waarin 
voortdurend gezocht kan worden naar nieuwe journalistieke vormen, producten en dien-
sten. Ik doe daarbij enkele suggesties om redacties succesvol te transformeren naar een 
nieuw digitaal tijdperk en de daarbij behorende redactionele cultuur en organisatie. 
 
1) Mediamanagement: samenstelling van groep leidinggevenden 
Nieuwsorganisaties moeten goed kijken naar de samenstelling van de hoofdredacties en 
naar de kennis, vaardigheden en taken van leidinggevenden. Naast de bewezen journalis-
tieke kwaliteiten is kennis op het gebied van technologie, nieuwemediacultuur en pro-
ject- of verandermanagement noodzakelijk. Een hoofdredactie die wordt gevormd door 
leidinggevenden met min of meer hetzelfde profiel (bijvoorbeeld de primus inter pares) en 
dezelfde competenties, zal minder goed en snel inspelen op het doorvoeren van noodza-
kelijke veranderingen. Wanneer die kennis niet in huis is, doen nieuwsorganisaties er 
goed aan om mensen van buiten aan te trekken met dergelijke kwaliteiten en die boven-
dien niet belast zijn met ingesleten routines. Alleen wanneer leidinggevenden op één lijn 
zitten en samen optrekken in de journalistieke en organisatorische veranderingen die 
doorgevoerd moeten worden, zullen nieuwe plannen kans van slagen hebben. Het team 
van leidinggevenden moet openstaan voor nieuwe inzichten en vaardigheden die zij zelf 
en ook hun redacties moeten ontwikkelen. Chefs of coördinatoren vervullen niet zozeer 
een hiërarchische rol, ze staan veel meer in dienst van de redactie als inspirator en coach. 
 
2) Personeelsbeleid: talentontwikkeling en kennisuitwisseling 
Nieuwsredacties kunnen meer aandacht besteden aan hun personeelsbeleid. Het binnen-
halen van de juiste mensen en het ontwikkelen van de juiste competenties bij huidige 
werknemers is van groot belang. Wanneer organisaties weinig oog hebben voor talent-
ontwikkeling zullen de jonge, slimme en creatieve krachten uiteindelijk overstappen naar 
andere innovatie (online) redacties waar hun kwaliteiten worden erkend en waar ze hun 
ideeën kwijt kunnen. Bij het aannemen van nieuwe mensen zou het aantal jaren ervaring 
niet langer (alleen) doorslaggevend moeten zijn. Met het oog op een journalistieke prak-
tijk die continu in verandering blijft, is een open, leergierige en proactieve houding – in 
combinatie met een professionele journalistieke attitude – veel essentiëler dan uitslui-
tend inhoudelijke kennis. Terwijl huidige beoordelings- en functioneringssystematieken 
bijna uitsluitend zijn ingericht op de kwaliteit van het aantal gemaakte producties, zou-



8. Aanbevelingen voor de praktijk 
 

301 
 

den ze meer oog moeten hebben voor een lerende houding of het willen overdragen van 
kennis   aan   collega’s   die  daar   baat   bij   hebben.   Journalisten   zullen  niet   langer   enkel   hun  
status kunnen ontlenen aan senioriteit. De manier waarop ze invulling geven aan nieuwe 
mogelijkheden – online en offline – wordt belangrijker: de relatie die ze opbouwen met 
hun publiek en hun netwerk, de manier waarop ze het publiek betrekken bij het tot stand 
komen van verhalen en het nadenken over een juiste publicatiestrategie op alle beschik-
bare platformen. Het aannemen van mensen of het aanwijzen van nieuwe coördinatoren 
gebeurt veelal nog erg ad hoc. Het meest karakteristiek is het aannemen van (willekeuri-
ge) stagiairs voor internetredacties. Nieuwsorganisaties doen wel moeite om journalisten 
van de krant, radio of televisie warm te laten lopen voor een plek op de online redactie, 
maar  aangezien  de  werkwijze  voor  het  web  wordt  ervaren  als   ‘weinig  journalistiek’  is dit 
geen populaire plek. Bied de journalisten aan wie deze overstap wordt aangeboden niet 
alleen een plaats aan op de online redactie, maar geef ze de kans om redactioneel beleid 
voor online te ontwikkelen en creëer ruimte om te kunnen experimenteren met nieuwe 
(vertel)vormen. Personeelsmanagers zullen in overleg met hoofdredacties een structureel 
lerende omgeving moeten creëren waardoor de organisatie in staat is om snel en flexibel 
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden.  
 
3) Organisatie: ruimte voor creativiteit, overleg en evaluatie 
Journalistieke organisaties zitten vast in hun eigen routines, tradities en hiërarchische 
verhoudingen waardoor innovatieve ideeën lastig van de grond komen. Aan goede in-
zichten en plannen is op redacties vaak geen gebrek, maar het probleem is dat er geen 
ruimte of prioriteit is om deze initiatieven ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Voor-
kom dat goede plannen op bureaus blijven liggen. Hoofdredacties zouden journalisten 
die initiatief tonen om creatieve, crossmediale plannen op te pakken, meer moeten sti-
muleren. Het loont de moeite om ruimte te geven aan innovatieve ideeën en nieuwe 
samenwerkingen. Crossmediale redacties kampen vooral met een hoge werkdruk en het 
werken in teams wordt lang niet altijd aangemoedigd door leidinggevenden. Juist creati-
viteit is van belang met het oog op innovatie en het inspelen op de veranderende behoef-
te van de consument; zonder deze creativiteit zouden mediaorganisaties überhaupt geen 
bestaansrecht hebben. Nu vergaderen elke dag dezelfde mensen, op dezelfde tijden, met 
lijstjes met daarop dezelfde soort verhalen. Wanneer verhalen voor online daarbij het 
onderspit delven, dan loont het de moeite om redacteuren die daar wel over willen na-
denken een eigen overlegcultuur te laten creëren die efficiënt en flexibel is. Bijvoorbeeld 
aan de hand van kleinere clubjes redacteuren die kort maar krachtig brainstormen over 
een online productie zonder aanwezigheid van een chef met een eigen (traditionele en 
mediumspecifieke) agenda. Training en scholing zijn niet alleen noodzakelijk met het oog 
op een nieuwe werkwijze of nieuwe (redactie)systemen, waardoor de nadruk komt te 
liggen op (technische) instructies en niet op inhoudelijke of creatieve scholing. Redacties 
moeten een eenvoudige en georganiseerde manier vinden om verhalen, projecten en 
producties efficiënt te starten én te evalueren zodat ze effectief leren van hun eigen in-
zichten en fouten. Op redacties kan het geven van constructieve feedback worden verbe-
terd. Nu is er in de praktijk nauwelijks tijd om te evalueren of het gebeurt in een omge-
ving die niet door iedereen als prettig of vruchtbaar wordt ervaren. 
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 4) Redactiesysteem: naar een sociaal en interactief netwerk 
Huidige redactiesystemen functioneren als anonieme, verwerkende systemen die zijn 
ingericht om lijstjes te ordenen en om informatie en statussen (bijvoorbeeld: klaar voor 
eindredactie) efficiënt in op te slaan. Een redactiesysteem dient daarmee voornamelijk als 
opslagplaats voor informatie en als overzicht voor coördinatoren om te zien waar journa-
listen mee bezig zijn en of dat voldoende is om een krant of uitzending mee te kunnen 
vullen. Een redactiesysteem zou veel meer als (sociaal) netwerk moeten fungeren. Een 
gemiddelde   journalist   is   ’s   ochtends   voor   het   betreden   van   de   redactie   vaak   al   op   de  
hoogte van de activiteiten of meningen van personen uit zijn persoonlijke of zakelijke 
netwerk via statusupdates op sociale media, maar de mensen die hij daar volgt, zijn niet 
per  definitie  collega’s.  Een  redactiesysteem  is  geen  omgeving  waarin  collega’s  voor  hun  
plezier informatie met elkaar uitwisselen of elkaar op de hoogte stellen van de voortgang 
van een verhaal of productie. Een redactiesysteem zou – op een zelfde manier als sociale 
media dat doen – eenvoudig, toegankelijk en aantrekkelijk ingericht moeten worden 
zodat iedereen vanaf locatie en vanaf elk mobiel apparaat verhalen intern, maar ook 
extern kan publiceren en verrijken. Dit zou veel beter inspelen op een digitale nieuwscul-
tuur waarin het nieuwsproces voortdurend in ontwikkeling is. Systemen ondersteunen op 
die manier vooral  de  werkzaamheden  en  zijn  geen  nodeloos   ingewikkelde  programma’s  
die mensen vooral afleiden van de inhoud. Nu zijn redactiesystemen weinig persoonlijk 
en overzichtelijk in gebruik. Eventueel zou het mogelijk moeten zijn om een redactiesys-
teem deels openbaar te maken voor nieuwsconsumenten, bijvoorbeeld in het geval van 
breaking nieuws. Het journalistieke proces wordt op die manier transparanter en lezers, 
luisteraars of gebruikers worden vanaf het begin betrokken bij redactionele keuzes en 
nieuwsontwikkelingen. Juist die sociale én inhoudelijke functie van een redactiesysteem 
kan samenwerking en kennisuitwisseling op redacties bevorderen (én het aantal ineffici-
ente mailwisselingen in een organisatie drastisch laten afnemen). Een persoonlijk redac-
tiesysteem functioneert op die manier niet alleen als plaats waar lijstjes en draaiboeken in 
worden bewaard. Redacteuren kunnen interactief met elkaar overleggen en aangeven 
waar  ze  mee  bezig  zijn.  Ze  kunnen  collega’s  oproepen  om  over  tien  minuten  even  kort  te  
komen brainstormen met mensen die iets kunnen toevoegen aan een bepaald nieuwson-
derwerp. Op die manier loont het als redacteuren en verslaggevers zelf aangeven met 
welke verhalen ze bezig zijn, waardoor een chef niet als intermediair hoeft te functione-
ren door het overdragen van andermans verhalen en het opnoemen van lijstjes. Een ver-
gadering hoeft niet op een vast tijdstip plaats te vinden, maar wanneer het nieuws daar-
om   vraagt.   Zo’n   systeem   zal   overigens   alleen   succesvol   zijn   wanneer   de   redactionele  
cultuur daarbij aansluit en journalisten dit ook als zodanig zullen gaan gebruiken. 
 
5) Interdisciplinair: samenwerking met niet-redactionele  collega’s 
Binnen  nieuwsorganisaties  zijn  de  redacties  en  de  ‘zakelijke’  afdelingen  zoals  marketing,  
sales, ICT en marktonderzoek doorgaans (fysiek) gescheiden. Het onderlinge contact is 
daardoor zeer beperkt en de vooroordelen (wij van de inhoud, zij van het geld) zijn nog 
altijd aanwezig. Wanneer de redactionele onafhankelijkheid binnen een nieuwsorganisa-
tie gerespecteerd en uitgedragen wordt, zou iedereen idealiter hetzelfde doel nastreven. 
In deze tijden van digitalisering en dalende oplagen en kijkcijfers zijn het juist de mensen 
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van de verschillende afdelingen zoals ICT, marketing en sales en de redactie die elkaar 
hard nodig hebben. De vanzelfsprekendheid dat het publiek een nieuwsmerk en bijbeho-
rende nieuwsverhalen weet te vinden, neemt af in een online omgeving waar informatie 
in overvloed is. Het maken en verspreiden van journalistieke inhoud gaat gepaard met 
goed werkende technologieën, aansprekende vormgeving en inzicht in de behoefte van 
de nieuwsconsument. Een redacteur hoeft geen programmeur te worden en andersom is 
het   niet   noodzakelijk   dat   een   ‘developer’   een   nieuwsbericht kan schrijven. Een nieuw 
redactiesysteem, een site of applicatie wordt echter wel beter wanneer een programmeur 
begrijpt hoe een journalist te werk gaat en welke functies in het systeem voor hem of 
haar van belang zijn. Andersom kan een journalist beter communiceren met een pro-
grammeur als er enig begrip is van de manier waarop digitale producten tot stand komen 
en wat daarbij de beperkingen en mogelijkheden zijn. Een data-analist heeft inzage in 
veel waardevolle (online) statistieken waar de redactie en ook ICT hun voordeel mee 
kunnen doen. Een data-analist kan veel beter onderzoek doen wanneer hij of zij weet 
welke vragen er op redacties spelen of aan welke informatie journalisten of hoofdredac-
ties behoefte hebben. Redacteuren en ontwikkelaars moeten wel weten dat deze data 
intern beschikbaar zijn. Een ICT-afdeling  (ook  wel  aangeduid  als  de  afdeling  ‘nieuwe  me-
dia’)   zal   dicht   op   het   journalistieke   proces  moeten   zitten,   zodat   technische   problemen  
snel verholpen worden en nieuwe toepassingen ontwikkeld blijven worden. De redactie 
kan veel baat hebben bij methode(s) die projectmanagers gebruiken om ICT-afdelingen 
en projectteams aan te sturen. Zij werken bijvoorbeeld aan de hand van Scrum, een me-
thode die interdisciplinaire teams in staat stelt om projecten efficiënt te faseren en te 
structureren.1 Deze aanpak is geënt op efficiënte samenwerking om zo flexibel producten 
te kunnen ontwikkelen. Scrum is niet alleen toepasbaar op het ontwikkelen van digitale 
producten, maar functioneert vooral op basis van de overtuiging dat het niet effectief is 
om in splendid isolation te werken aan een ultieme blauwdruk. Door direct te handelen 
kun je met elkaar tot ultieme oplossingen komen. Redacties  kunnen  zo’n  methode  verta-
len naar concrete online projecten of structurele doelstellingen. Nieuwsorganisaties zou-
den er daarom goed aan doen om de kennisuitwisseling tussen de redactionele en niet-
redactionele afdelingen te bevorderen zodat methodes en inzichten gedeeld kunnen 
worden waardoor de kwaliteit van journalistieke producten en diensten beter wordt. 
 

                                                 
1 De term scrum is afkomstig uit de rugbysport. Bij een scrum probeert het team samen een doel te bereiken  
 en een wedstrijd te winnen. Het gaat om samenwerking en het flexibel in kunnen spelen op  
 omstandigheden die in het veld veranderen. Scrum wordt buiten de rugbysport toegepast onder de noemer  
 van Agile-softwareontwikkeling.  



 

 
 

Checklist voor een crossmediale nieuwsorganisatie 
 
 
Inhoud: Een nieuwsorganisatie valt of staat bij kwalitatieve berichtgeving en onderschei-

dende journalistieke verhalen. 
 
Verspreiding:  Redacties kunnen het zich niet langer permitteren om alleen verhalen te zenden. In 

een digitale cultuur moet het publiek voortdurend geattendeerd worden op rele-
vante inhoud. Zorg voor een effectieve strategie om de berichtgeving bij zo veel 
mogelijk geïnteresseerden onder aandacht te brengen, op de juiste platformen, 
momenten en in de juiste vorm en ga over deze verhalen met het publiek in dia-
loog.  

 
Creativiteit: Benut de creatieve kwaliteiten en eigenschappen van journalisten én van de me-

diaplatformen. Goede berichtgeving komt alleen tot stand in een omgeving waarin 
journalisten tijd en ruimte krijgen om creatief bezig te kunnen zijn met de inhoud 
en de presentatie van deze verhalen. 

 
Coördinatie: Het publiceren van verhalen op meerdere platformen (24/7) vraagt om professione-

le en efficiënte (nieuws)coördinatie. Coördinatoren moeten oog hebben voor zo-
wel inhoud als vorm, de unieke kwaliteiten van elk medium begrijpen en benutten 
en niet belast zijn met een voorkeur voor een van de platformen.  

 
Samenwerking: Een crossmediale nieuwsorganisatie vereist een heldere taakverdeling op redacties 

waarbij de journalisten die de inhoud produceren, samenwerken met mensen die 
deze inhoud verbeteren, online beschikbaar maken en onder de aandacht brengen 
bij een groot publiek (eindredactie, vormgeving, ICT, socialemediaredacteuren). 

 
Communicatie: Een nieuwsorganisatie is gebaat bij effectieve en efficiënte vormen van (interne) 

communicatie. Maak gebruik van een toegankelijk en persoonlijk redactiesysteem 
waarmee mensen met elkaar overleggen of waarin ze snel overleg kunnen initiëren 
(in verschillende samenstellingen) wanneer de actualiteit daarom vraagt. Vermijd 
lange, repeterende vergaderingen waarin vooral lijstjes worden opgenoemd. Zorg 
dat alle redactionele en niet-redactionele afdelingen op één lijn zitten en dat ze 
voortdurend met elkaar in gesprek zijn over  journalistieke  thema’s,  innovatie,  sta-
tistieken en verdienmodellen. 

 
Betrokkenheid: Practice what you preach. Dit geldt voor alle niveaus binnen de organisatie. 

Nieuwsorganisaties zijn gebaat bij sterk leiderschap en een heldere visie waardoor 
iedereen aan hetzelfde doel werkt. Zorg ervoor dat afspraken, taken en verant-
woordelijkheden helder zijn en dat mensen erop aangesproken kunnen worden 
wanneer ze zich daar niet aan houden.  
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Bijlage A: itemlijst interviews 
 
 
Algemene informatie 

� Datum interview 
� Tijdstip interview 

 
 
Persoonlijke informatie 

� Naam 
� Functie 
� Leeftijd 
� In dienst bij [VK/FDMG/NOS Nieuws] sinds 
� Eerdere functies binnen [VK/FDMG/NOS Nieuws] 
� Eerdere functies buiten [VK/FDMG/NOS Nieuws] 
� Voltooide opleiding 

 
 
Werkwijze en redactionele routines 

� Beschrijving van dagelijkse werkzaamheden 
� Gebruik van (nieuws)bronnen 
� Nieuwscriteria 
� Dagelijkse productie 
� Werkdruk 
� Evaluatiemomenten 
� Eindredactie (feedback) 
� Crossmediale werkzaamheden 
� Verschil werkzaamheden per platform 
� Rol van online tijdens werkzaamheden 
� Sociale Media 
� Veranderingen in werkzaamheden afgelopen jaren 

 
 
Organisatie van de redactie 

� Functioneren organisatiestructuur 
� Rol leidinggevende(n)/ coördinatie 
� Redactiesystemen 
� Samenwerking met andere (deel)redacties 
� Visie op beleid hoofdredactie 
� Scholing/training 



 

 
 

Bijlage B: lijst van respondenten 
 
De Volkskrant/ De Persgroep Online 
 
No Naam Functie1 
1 Pieter Broertjes Voormalig hoofdredacteur 
2 Philippe Remarque Hoofdredacteur de Volkskrant 
3 Pieter Klok Adjunct-hoofdredacteur de Volkskrant 
4 Bart Dirks Chef-in  
5 Eelco Meuleman Chef-in 
6 Jan  ’t  Hart Chef-uit 
7 Bert Lanting Chef 
8  Fokke Obbema Chef 
9 Raoul du Pré Chef 
10  Cor Speksnijder Redacteur/verslaggever 
11 Stieven Ramdharie Redacteur/verslaggever 
12 Rob Vreeken Redacteur/verslaggever 
13 Yvonne Hofs Redacteur/verslaggever 
14 Gerard Reijn Redacteur/verslaggever 
15 Tjerk Gualthérie van Weezel Redacteur/verslaggever 
16 Elsbeth Stoker Redacteur/verslaggever 
17 Noël van Bemmel Redacteur/verslaggever 
18 Anneke Stoffelen Redacteur/verslaggever 
19 Toine Heijmans Redacteur/verslaggever 
20 Menno van Dongen Redacteur/verslaggever 
21 Mariken Smit Redacteur/verslaggever 
22 Jan Hoedeman Redacteur/verslaggever 
23 Theo Koelé Redacteur/verslaggever 
24 Kim van Keken Redacteur/verslaggever 
25 Merijn Rengers Redacteur/verslaggever 
26 Lidy Nicolasen Redacteur/verslaggever 
27 Ernst Clowting Eindredacteur 
28 Bart Franssen Hoofdredacteur De Persgroep Online 
29 Marjan van den Berg Chef De Persgroep Online (vk.nl) 
30 Thijs van Soest Plv. Chef De Persgroep Online (vk.nl) 
31 Sebastiaan Timmermans Redacteur De Persgroep Online 
32 Heleen van Lier Redacteur De Persgroep Online 
33 Pieter Sabel Redacteur De Persgroep Online 
34 Michiel van der Geest Redacteur De Persgroep Online 
35 Thomas van der Kolk Redacteur De Persgroep Online 
 
  

                                                 
1 Weergegeven is de functie op het moment van interviewen 
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De FD Mediagroep 
 
No. Naam Functie2 
1 Ulko Jonker (voormalig) Hoofdredacteur FD 
2 Job Woudt (waarnemend) Hoofdredacteur FD 
3 Pieter Elshout Adjunct-hoofdredacteur FD 
4 Ria Roerink Adjunct-hoofdredacteur FD 
6 Joris van Lierop Uitgever digitaal 
7 Han Dirk Hekking Coördinator FD 
8 Gert van der Have Coördinator FD 
9 Vincent Andriessen Coördinator FD 
10 Prisco Battes Coördinator FD 
11 Carel Grol Redacteur/verslaggever FD 
12 Saskia Jonker Redacteur/verslaggever FD 
13 Pieter Couwenbergh Redacteur/verslaggever FD 
14 Cor de Horde Redacteur/verslaggever FD 
15 Hans Verbraeken Redacteur/verslaggever FD 
16 Arend Clahsen Redacteur/verslaggever FD 
17 Ria Cats Redacteur/verslaggever FD 
18 Jan Verbeek Redacteur/verslaggever FD 
19 Roy op het Veld Redacteur/verslaggever FD 
20 Franka Rolvink Redacteur/verslaggever FD 
21 Tjabel Daling Redacteur/verslaggever FD 
22 Laurens Berentsen Redacteur/verslaggever FD 
23 Klaas Broekhuizen Redacteur/verslaggever FD 
24 Martin Visser Correspondent FD 
25 Sandra Olsthoorn (Eind)redacteur/verslaggever FD 
26 Joris Kooijman (Eind)redacteur/verslaggever FD 
27 Roger Cohen (Eind)redacteur FD 
28 Jasper Houtman (Eind)redacteur FD 
29 Diederik Toet (Eind)redacteur FD 
30 Marleen de Rooy (Eind)redacteur FD 
31 Moniek Heuts Verrijker FD 
32 Marleen Graeff Verrijker FD 
33 Roxanne Kelder Verrijker FD 
34 Paul van Gessel Hoofdredacteur BNR 
35 Meindert Schut Adjunct-hoofdredacteur BNR 
36 Connie de Jonge  Chef BNR 
37 Pieter van der Werff Redacteur/presentator BNR 
38 Mark Beekhuis Redacteur/presentator BNR 
39 Maurice Driessens Eindredacteur BNR 
40 Hugo Reitsma Verslaggever BNR 
41 Quintin Wierenga Redacteur BNR 
42 Harm Teunis Redacteur BNR 
43 Karin Backx Redacteur BNR 

                                                 
2 Weergegeven is de functie op het moment van interviewen 
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NOS Nieuws 
 
No. Naam Functie3 
1 Hans Laroes Voormalig hoofdredacteur 
2 Marcel Gelauff Hoofdredacteur 
3 Giselle van Cann Plaatsvervangend hoofdredacteur 
4  Aletta Oosten Adjunct-hoofdredacteur 
5  Bart Leferink Adjunct-hoofdredacteur 
6 Dick Jansen Chef 
7 Sander Warmerdam Chef 
8 Gerard van den Broek Chef 
9 Bram Schilham Chef 
10 Erik Wijnholds Chef 
11 Jens Kraan (Plaatsvervangend) Chef 
12 Martine van de Vrede Coördinator 
13 Ilse Mennen Coördinator 
14 Merel Akkerman Coördinator 
15 Cecile Berkhout Coördinator 
16 Bart Kamphuis Coördinator/verslaggever 
17 Sophie Feenstra Coördinator/redacteur 
18 Marieke Bakker Eindredacteur 
19  Klaas Treurniet Eindredacteur 
20 Bas de Vries Eindredacteur/samensteller 
21  Marjet Krol Eindredacteur/samensteller 
22 Gert Klück Eindredacteur/nieuwslezer 
23 Jurjen Boekraad Samensteller/redacteur 
24 Pauline Broekema Verslaggever 
25 Kees van Dam Verslaggever 
26 Marc Hamer Verslaggever 
27 Jeroen de Jager Verslaggever 
28 Louis Dekker Verslaggever 
29 Eva Wiessing Verslaggever 
30 Ron Fresen Verslaggever 
31 Marcel Bril Verslaggever 
32 Reinalda Start Redacteur/verslaggever 
33 Inge Hoogendoorn Redacteur 
34 Albert Simons Redacteur 
35 Babette olde Hanhof Redacteur 
36 Leen Kraniotis Redacteur 
37 Ernest Claassen Redacteur 
38 Esther Bootsma Redacteur 
39 Remy Hersbach Redacteur  
40 Sandra Dijkman Dulkes Redacteur  
41 Rachid Bouazzaoui Redacteur  
42 Sander van Hoorn Correspondent 

                                                 
3 Weergegeven is de functie op het moment van interviewen. 
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What about online? 
Cross-media dilemmas at Dutch newsrooms 

 
The most significant shift in the current media landscape can broadly be described as a 
transition from mass media to online- or networked media. The latter of which is also 
referred to as the era of deindustrialisation of the news or simply as post-industrial jour-
nalism. These terms refer to an industry no longer focused on standardised products 
made for a mass audience. Whereas mass media are structured along the lines of indus-
trial production- and communication logic, online media are based on social and personal 
forms of communication and relationships. In the context of online media, the news con-
sumer is no longer a passive and anonymous member of the audience. This means that 
the traditional – rather detached – relationship between the sender and the receiver of 
the news is no longer sustainable. The journalist, who had previously enjoyed an autono-
mous position, must now actively participate in discussions or public debate and collabo-
rate more with the audience in the newsgathering process. The transition from mass 
media to online media does not only embrace technological developments and the 
search for new business models but also entails a wider cultural change in journalism. This 
has consequences for norms, values and current standards, routines and procedures for 
journalists.  The  questions  “What  is  journalism?”  and  “How  should  a  newsroom  be  organ-
ised?”  are  key  to  news  organisations.  The  consensus  among  scholars  that  the  nature  and  
the profession of journalism are changing raises the question of how media organisations 
are reacting to these structural changes. Traditional newsrooms, once dominant on pa-
per, television or radio and who had evolved into reliable and relevant institutions of their 
own, are now forced to (re)-legitimize their existence in the online environment.  
 
News organisations see media convergence, which can be defined as the growing coop-
eration between (formerly separated) media platforms, as a possible way to bridge this 
post-industrial era. By integrating traditional mass media with online media in a single 
newsroom and by letting journalists of these two different platforms work together, a 
news report can be presented cross-media, on- and offline. This process of convergence 
would enable different types of journalists (traditional and online) to work more effi-
ciently and aiming to serve a larger and diverse audience. At the same time, the ability to 
reach and maintain a large audience should keep advertisers on board, securing the fi-
nancial future of media organisations.  
 
This dissertation zooms in on the first step towards a new journalistic era in which media 
convergence was and is considered inevitable. It analyses this process within three estab-
lished news organisations in the Netherlands. The concept of an integrated newsroom 
has been embraced by many news organisations around the globe in response to the 
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technological, economical and cultural developments in the current media landscape. In 
line with this notion, this research study answers the main research question: How do 
news organisations approach and implement the process of media convergence and which 
factors underlie the success and failures of convergence in journalistic practice? 
 
The theoretical framework of media convergence and its influence on news organisations 
is examined in Chapter 2. To define the concept of media convergence, it is important to 
differentiate between technological convergence and its subsequent physical convergence 
within media organisations. Physical convergence follows after technical convergence: 
the technique enables different media types to merge and become interchangeable. For 
editorial staff, this means that the distinction between the different media types and 
platforms becomes less relevant encouraging a more intensive cooperation between 
journalists. Additionally, the integration of the different media platforms influences the 
occupational and the organisational professionalisation. In practice, convergence impacts 
the role of the editorial management, the organisation of the newsroom, and the existing 
journalistic culture. Traditionally, the main tasks of the editor-in-chief included managing 
the news floor, making editorial decisions and improving the existing journalistic product. 
The introduction of online media has given the editor-in-chief additional tasks, such as 
developing new (online) products, shaping a new cross-media news floor and finding 
ways to implement these profound changes in daily practice. Furthermore, the coopera-
tion between traditional media and online media makes an end to the industrial organisa-
tion of the newsroom, based around the productional logic of mass media. The online 
platform includes new concepts such as multimedia and hypertextuality as well as the 
possibility for interaction, demanding a renewed journalistic practice and -culture.  
 
The changes in the media landscape – from mass media to networked media – are char-
acteristic for the transition from incremental to disruptive technology, as described by 
Clayton Christensen of the Harvard Business   School   in   his   work   “The   Innovators   Di-
lemma”.   By   focusing   on   the   phenomenon   of   disruptive   technology,   Christensen   shows  
that businesses who were previously successful, like these established mass media or-
ganisations, can get overruled when new technologies are introduced. Organisations try 
to keep up by improving the specific product that brought them initial success, but often 
fail to create innovative products or services in that same sector. Being able to maintain 
market leadership depends on the visionary qualities of managers and whether they are 
able to abandon traditional business processes on time. For a convergent news organisa-
tion, these changes raises the important questions of how one should (re)-allocate jour-
nalists when news platforms integrate and to which platform should be given priority. 
Even though an online future seems to be nearing, the old-fashioned newspaper and 
news broadcast on radio and television cannot afford to lose any of their quality and 
revenues. These interests are conflicting and can create friction in the newsroom, which is 
what makes convergence highly complex. 
 
Media convergence is based on the physical integration of all media platforms, based on 
mutual equality and cooperation. Nevertheless, theories of innovation emphasise the 
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need for a clear distinction between the exploitation of the traditional product and the 
exploration of the new product within an organisation. This raises the question of 
whether the current model of convergence provides sufficient room to experiment with 
(the characteristics and the opportunities of) online media. Cross-media reporting as-
sumes that journalists are familiar with each platform and thus able to serve them swiftly. 
However, for many journalists, the online platform is new and relatively unknown. Even 
though many new organisations worldwide have embraced media convergence, there are 
also news organisations that have deliberately chosen to organise online media and mass 
media separately. Additionally, there are newsrooms that have abandoned convergence 
after given it a try, here referred to as de-convergence. 
 
In order to answer the main research question, this dissertation opted for an ethnographic 
method as described in Chapter 3. This method is characterised by the researcher who is 
present in the area of study, in this case the journalistic newsroom. The aim was to be 
able to reconstruct media convergence in the journalistic field by observing and question-
ing the actors involved. Within this ethnographic study, three techniques were applied to 
collect relevant data: observations, in-depth interviews and document analysis. This re-
search study is based on three case studies: De Volkskrant, FD Mediagroep and NOS 
Nieuws. These case studies all represent a different type of media organisation. De 
Volkskrant is a newspaper organisation, FD Mediagroep a multimedia organisation, own-
ing a radio station and a newspaper and NOS Nieuws as representing a public broadcast-
ing organisation. Analysing these different organisational models will reveal which vari-
ables play a role in a successful convergence strategy. All three case studies have deliber-
ately chosen a convergent strategy early on in the 21st century. At the start of the field 
research, agreements were made with all three news organisations about the access 
granted to the newsroom and the autonomy of the research study. All editors in chief 
agreed to an introductory week in 2010 as well as a research period of three consecutive 
months in 2011 or 2012. In total, 120 interviews were conducted with journalists in all 
layers of the organisations, including the editorial management. Furthermore, the news 
organisations disclosed policies and other relevant documents, emails and evaluation 
reports. Based on the data obtained during field research, a grounded theory approach 
was selected for further analysis. 
 
In Chapter 4 (policy plans), Chapter 5 (routines of the newsroom) and Chapter 6 (journal-
istic culture), the empirical results of the ethnographic research are discussed. The analy-
sis of the initial policy plans (chapter 4) shows a series of corresponding phases within all 
three news organisations. The formulation of the first editorial concepts and cross-media 
strategies (2005-2008) was followed by a phase of implementation and evaluation (2006-
2009), followed by a period of revision of the initial plans (2009-2011). Editors in chief 
viewed the integration of online media and mass media as an inevitable strategy in order 
to reach a wider (and younger) audience. At NOS Nieuws, there were additionally some 
budget cuts, which formed an incentive to produce a convergent news floor. Nonethe-
less, the editor in chief of NOS Nieuws indicated that even though budget cuts and work 
efficiency were the underlying aim of convergence, it was ensured that journalistic quality 
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was never undermined because of the ongoing cross-media changes. Both newspapers 
initially invested in convergence because they saw many new online and audio-visual 
opportunities. However, the financial crisis also forced the newspapers in 2008 to recon-
sider their ambitious plans. FD Mediagroep refrained from integrating its newspaper and 
radio station because of necessary budget cuts. FD and De Volkskrant both proceeded to 
concentrate on cooperation between their newspaper and their website. When The 
Volkskrant was taken over by a new publisher (De Persgroep), this owner decided to re-
frain from a convergent newsroom. In 2011 a strategy of de-convergence was imple-
mented and online news editors were moved to a separate location. Publisher De Pers-
groep viewed print and online as two distinct news cultures and the integration of the two 
was therefore deemed unnecessary. In all three case studies, the implementation of con-
vergence was seen as a combination of technological, journalistic and financial factors 
with the main focus to reach (or gain back) a wider audience through online news cover-
age. Based on an analysis of policy plans, the following corresponding factors and devel-
opments can be distinguished that play a role in the three phases in which convergence 
was applied within news organisations: Necessary budget cuts, the lack of clearly defined 
editorial tasks and priorities, the lack of vision on an online strategy and the general 
struggle of editorial managers to implement their plans in practice. 
 
Chapter 5 describes and analyses routines of the news floor based on observations, inter-
views and the analysis of relevant documents published between 2011 and 2012. How 
does the process of convergence influence the editorial routines and necessary journalis-
tic skills and to what extent do these new routines function in practice? All three case 
studies have a different way of organising their newsrooms and coordinating their news 
flow. The editorial organisation of FD (print and online) and NOS Nieuws (television, radio 
and online) are both characterised by an integrated newsroom in which all platforms 
work together. Integrated editorial systems and cross-media coordinators have been 
installed to ensure optimal cooperation among editors: sources, ideas and news stories 
are accessible for the entire newsroom and allow every journalist, regardless of platform 
to submit or upload news stories online. De Volkskrant has de-converged its print- and 
online editors and therefore it has no integrated editorial system or any other type of 
coordination between its two platforms. This regularly causes discussion in the newsroom 
as the print and online edition of de Volkskrant do operate under the same news brand 
but make different (ethical) journalistic decisions to news stories. All three newsrooms 
run into problems concerning a convergent or de-convergent organisation. The common 
factors that cause these issues include the lack of clearly defined editorial tasks, lack of 
successful coordination and deliberation between platforms and the missing answer to 
the key question: What about online? What is the (news) function of the online platform, 
do journalists have to make the same news selection online and offline? 
 
Chapter 6 follows with an analysis of how journalists perceive media convergence and 
factors that play a role in the cultural transition from single platform to cross-media plat-
form. Within the news organisations of FD and NOS Nieuws, convergence has been re-
ceived positive as an organisational structure. Within both organisations, journalists seem 
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to understand the necessity and potential efficiency of integrating the different plat-
forms. At the same time, they do not feel responsible for contributing to the online plat-
form. Online journalism does not appear to be in their journalistic nature. Media scholar 
Ryfe has defined the resistance in US newsrooms against online reporting as  an   “onto-
logical”   argument   in   which   online   journalism   is   simply   defined   as   another profession. 
Traditional journalists do understand the urgency of online, but they do not feel responsi-
ble for incorporating this platform and the additional skills into their own profession. In 
the newsrooms of De Volkskrant and FD, and to lesser extent at NOS Nieuws, this “onto-
logical”  argument seems to be the case. There have been deliberate attempts to intro-
duce a cross-media workflow to the newsroom but in practice, journalists see online news 
and reporting as a different form of journalism. At De Volkskrant, the two platforms are 
de-converged, thereby dismissing its traditional journalists from online reporting. This 
confirms the ontological argument  
 
The ethnographies of Tuchman, Gans and Fishman, as well as the more recent work of 
Singer and Ryfe all emphasise the importance of the relationship between the medium as 
a technology and the corresponding professional, social and cultural processes. This re-
search shows that this relationship still exists, unless the integration of the different me-
dia platforms within one news organisation. A journalist continues to work for his own 
media platform, as a newspaper, radio or television journalist, and will continue to define 
himself as such. Working in the same newsroom does allow the different journalistic cul-
tures to be exposed more to each other, but it does not automatically lead to a common 
(cross-media) identity or culture. The factors that prevent this convergent culture are: the 
autonomous mode of working, the lack of communication about the evolving profession, 
the lack of involvement of the editorial management (making statements about online-
first, but pay little attention to the online editors in practice) and, by extension, the ten-
dency of online journalists to feel undervalued, leading to a divide between traditional- 
and online journalists.  
 
Chapter 7 contains the conclusions of this dissertation. The common factors underlying 
the potential for a successful convergence strategy can be characterised by the necessity 
for strong leadership, the need of an innovative organisational structure and the attention 
for – and communication regarding – cultural changes. 
 
Editorial management: a vision on online and changing leadership qualities 
The three news organisations that were studied in depth all recognised the economical, 
technological and even cultural journalistic changes that were occurring but had initially 
formulated plans that were overly ambitious resulting in a failure to implement these 
plans in daily practice. Following this, the news organisations were unable to formulate a 
clear vision regarding their online platforms. The editorial management had difficulties 
converting their traditional, offline success to a unique and distinctive online identity. The 
Internet was viewed as a complementary platform to the traditional outlet and was used 
mainly for reporting short news flashes appearing online as quickly as possible. News 
organisations used their websites for immediacy and not for other potential online quali-
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ties such as multimedia, hypertext or interactivity. De Volkskrant, NOS Nieuws and FD 
were tempted to copy the successful online strategy of Dutch news site Nu.nl. Even FD, 
who had initially expressed the ambition to build a website offering the same high-quality 
content as their newspaper, mainly placed short and more general news updates online. 
Copying an existing online news strategy that has proved to be successful confirms the 
image that Picard has sketched of media organisations: journalistic organisations and 
their management demonstrate very little courage and would rather copy another suc-
cessful formula than running the risk of losing out. Convergence does not only demand a 
creative and lucrative vision to be put forward, it also demands of managers and coordi-
nators on the floor to take charge of complex organisational processes and to carry out 
plans successfully. This takes leadership skills such as vision, management capacities, 
creativity, courage, self-discipline and requires a high sense of responsibility towards the 
organisation. Like Aris and Bughin, Christensen argues that a period of disruptive tech-
nology demands a specific type of leadership. Management that has been successful for 
years can be inadequate in times of disruptive technology. This research study confirms 
the need for strong leadership involving the capacity to turn vision into the implementa-
tion of substantial changes in the newsroom. Along with the 24/7 news cycle and cross-
media reporting, convergence makes media organisations more complex making the 
need for innovative management greater than ever. 
 
Organisational structure: the lack of clearly defined tasks and innovation.  
The newsrooms of FD and NOS Nieuws were integrated on both physical and technical 
levels. This coincides with the idea that Quinn, among other scholars, formulated at the 
beginning of the 21st century: journalists of different media platforms collaborate on 
cross-media productions by sharing knowledge and material through specially developed 
editorial systems. However the journalists of the three respective news organisations 
were not clearly informed of what was expected of them. Moreover, the cross-media 
coordinators functioned insufficiently, preventing effective cooperation between the 
various media platforms. A convergent news floor ideally unites mass- and online media. 
However, this research study shows that, in practice, the traditional mass media outlet is 
prioritised on the news floor. This issue of prioritising creates a recurring dilemma: which 
platform is most important and thus requires the highest sense of urgency in terms of 
news reporting? Convergence presumes equality across all media platforms but fails to 
recognise that old and new media are both in a different state of development. Mass 
media are in a phase of exploitation (incremental technology), while the online platform 
is in the exploratory phase (disruptive technology), requiring room for innovation. None-
theless, the dominant routines that are already firmly in place in the newsroom prevent 
journalists from working in such an innovative way. Whereas the organisational model of 
a converged newsroom is based on full integration and on equality across all platforms, 
news organisations  would  benefit  from  an  “ambidextrous  design”.  Such  an  organisational  
design acknowledges the context of incremental and disruptive technologies within one 
organisation. This design is appropriate for the exploitation of existing products and busi-
ness models while at the same time allowing room for the exploration of new products 
and services. 
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At De Volkskrant, the two media platforms were physically separated in 2011. By separat-
ing these platforms, publisher De Persgroep aimed to promote cooperation within each 
platform and across all its print publications and across it online publications (Volkskrant, 
AD, Parool and Trouw newspapers) and to a lesser extent between the different platforms 
of one publication. This de-convergent organisational structure resembled the model of a 
spin-out (Christensen) as well as the two-pillar model (Voigt). Nevertheless, the execution 
of this strategy was not as well thought-out: De Volkskrant news website contained cer-
tain stories that could not be published in the paper due to questionable reliability or 
because the stories did not fully match the desired profile and identity of the newspaper. 
Editors, coordinators and editors-in-chief all expressed their concerns about this discrep-
ancy and there were discussions about the trade-off between news immediacy and the 
need for verification among both the newspaper and the online journalists. Because there 
was no coordinator responsible for fine-tuning both platforms and both departments had 
an editor-in-chief of their own, no common editorial policy was drawn up about this and 
many questions and concerns remained unanswered. 
 
Cultural changes: what is journalism and who are journalists? 
When convergence was being implemented, the focus was mainly on technological and 
organisational changes whereas such a process impacts the entire culture of professional 
journalism. Creating opportunities for innovation and being able to communicate about 
occupational journalistic changes are essential tasks that must be carried out by all mem-
bers of the editorial management and coordinators on the floor. However, those in 
charge were not fully involved with the online platform preventing a common journalistic 
culture from being established. Convergence presumes an intensive cooperation between 
editors of different news platforms, led by a coordinator who spends an equal amount of 
time and energy on each platform. However, like the journalists, coordinators are at-
tached to the traditional and existing routines in the newsroom making it difficult to put 
new ideas and skills into practice. In all, this prevents the successful implementation of a 
new course of action and subsequently preventing a convergent culture. The position and 
involvement of editorial managers at FD and NOS Nieuws created an obvious discrepancy 
between the extent to which they claimed to value online journalism and the cooperation 
between all platforms and the extent to which (perhaps subconsciously) they put this 
belief into practice on the news floor. Consequently, there was very little discussion in the 
newsroom  about  questions  such  as  what  defines  ‘real’   journalism  and  who  exemplifies  a  
‘real’  journalist.  In  the  20th  century,  there  was  consensus  about  the  professional  ideology  
of journalists. Today, this ideology is still leading among journalists when it comes to 
shaping their sense of professional identity, values, legitimacy and credibility.  
 
Scholars agree, however, that the current definition of journalism is subject to change. 
But changing the professional ideology of journalism clashes with the acquired identity 
and legitimacy of journalists and forces a new professional consensus to be created. The 
introduction of a new online platform and correspondingly, new colleagues causes dis-
cussion about the traditional ideology. However, this discussion is not carried out explic-
itly in the newsrooms. Traditional journalists respond to the introduction of a new plat-
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form  by  distancing  themselves  from  this  new  work  mode  and  skills  because  it  is  ‘different’  
from what they are used to. Journalists acknowledge that change is necessary but hold 
onto their own skills and ways of practicing their profession. Convergence forces the 
existing identity of traditional journalists to merge with new (online) journalists without 
them really uniting and cooperating. Further complicating this process is that fact that 
online journalists bring along a different (but not yet clearly defined) identity and culture 
to the newsroom. Online editors are required to possess new skills and these are still fully 
developing. In short, the challenge for convergence is that it must not only bring together 
two different identities but it must bring together an established identity with one that 
has not been fully recognised and developed as a professional journalistic culture. 
 
Finally, chapter 8 contains a number recommendations for news organisations and edi-
tors in chief concerning 1) the formation of the editorial management 2) personnel poli-
cies 3) the organisation of an innovative newsroom 4) the use of integrated and more 
social editorial systems and 5) cooperation between editorial and non-editorial depart-
ments within news organisations. 



 

 
 

Dankwoord 
 

Na de afronding van mijn master Journalistiek in Groningen in 2008 werkte ik op de re-
dactie van het Radio 1 programma BNN Today en voor het AT5 Nieuws. Als beginnend 
journalist had ik dus niets te klagen. Om twee jaar later te beginnen aan een promotieon-
derzoek was voor mij dan ook niet meteen vanzelfsprekend. Toch zag ik het als een uitge-
lezen kans om mezelf voor een paar jaar te mogen verdiepen in (de toekomst van) mijn 
eigen vak. Ik vergeet niet de aarzeling van een goede vriendin: zou ik nog wel volop in het 
leven staan als ik me eenmaal aan de wetenschap zou laven? Het klassieke beeld van een 
wetenschapper voor zijn boekenkast doemde op. Zou ik me niet te veel afsluiten van de 
echte wereld, dolend in onleesbare publicaties en ondergedompeld in een zee aan voet-
noten? Ik begreep haar angst en nam mezelf voor om een leesbaar, toegankelijk proef-
schrift te schrijven dat niet – meteen – in een bureaula zou verdwijnen. Naast de vele 
dagen, weken en maanden die je inderdaad zou gaan besteden aan het lezen en schrij-
ven, zag ik vooral de mogelijkheden en kansen: ik mocht me verdiepen in een voor mij 
belangrijke wereld: de journalistiek. Ik was meerdere maanden te gast bij drie voor Ne-
derland zeer relevante nieuwsorganisaties, waar ik als een fly on the wall aanschoof bij 
talloze nieuwsvergaderingen. Ik kreeg de gelegenheid om uitgebreid met een groot aan-
tal journalisten te spreken over hun vak en ik kreeg inzage in allerlei documenten waar ik 
anders nooit toegang tot had gekregen. Ik heb er geen spijt van gehad.  
 
Dat er vijf jaar later een proefschrift ligt, heb ik te danken aan de medewerking en steun 
van veel mensen. Ik wil in eerste instantie beginnen bij de drie nieuwsorganisaties die mij 
letterlijk hebben toegelaten op de redacties en mij op geen enkele manier hebben belet 
in het uitvoeren van mijn onderzoek. Ik wil daarvoor de hoofdredacteuren (Pieter Broer-
tjes, Philippe Remarque, Hans Laroes, Marcel Gelauff, Ulko Jonker, Job Woudt en Paul 
van Gessel) bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Verder bedank ik mensen van 
het secretariaat (Mieke van den Heuvel, Janine Kieft, Marianne Engel, Anouk Tabak en 
Martine Lautenschutz) die mij hebben voorzien van de nodige toegangspassen, inlogge-
gevens voor redactiesystemen en geschikte ruimtes voor het afnemen van mijn inter-
views. Natuurlijk bedank ik ook alle journalisten die mij wegwijs hebben gemaakt op de 
redacties en die ondanks hun drukke bestaan de tijd hebben genomen om uitgebreid met 
mij in gesprek te gaan over alle crossmediale ontwikkelingen. Veel dank gaat ook uit naar 
de financiers van dit onderzoek: het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NOS Nieuws en de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.  
 
Ik wil uiteraard de grondleggers van dit onderzoek bedanken: mijn promotoren Marcel 
Broersma en Marc Chavannes. Zij hebben in in eerste instantie gezorgd voor de noodza-
kelijke financiering, de medewerking van de redacties en het opstellen van een onder-
zoeksplan. Op die manier stapte ik als promovendus in een gespreid bedje. In tweede 
instantie hebben zij mij de afgelopen jaren inhoudelijk begeleid en daarbij voortdurend 
hun blijk van vertrouwen gegeven. Marc en Marcel hebben nooit getwijfeld aan mijn kun-
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nen en kwaliteiten waarvoor mijn oprechte dank. Ik heb hun kritische blik en nuttige 
feedback wat betreft de (theoretische) inbedding van het onderzoek, de opbouw, struc-
tuur en leesbaarheid erg gewaardeerd. De combinatie van deze twee promotoren die 
zowel een wetenschappelijke als journalistieke kijk op mijn onderzoek hadden, dwong mij 
voortdurend om mijn proefschrift te schrijven voor beide werelden.  
 
Daarnaast wil ik collega Huub Wijfjes bedanken, die zich al vanaf het schrijven van mijn 
scriptie heeft ontfermd over mij en mijn loopbaanontwikkeling en met wie ik onderhou-
dende gesprekken heb gevoerd over de journalistiek en het altijd enerverende media-
landschap. Ik hoop dat we dit ook na mijn verdediging blijven doen. Ik wil mijn collega 
Tamara Witschge bedanken voor het meelezen en meedenken wat betreft de richting 
van mijn onderzoek. En er was op de universiteit nog iemand met wie ik tot mijn grote 
genoegen altijd kon reflecteren op het bestaan als promovenda, op de wetenschap(pers) 
en op de journalistiek: Birte, dank voor alle fijne lunches, koffie- en borrelpauzes in het 
Groningse. Yael wil ik bedanken voor alle inspirerende gesprekken, nuttige werkbespre-
kingen en gezellige etentjes   in  Amsterdam.  Met  mijn  eigen  collega’s   in  het  hoge  Noor-
den, was jij een fijne collega, lotgenoot en vriendin wat dichter in de buurt. Dank ook 
Danielle Keilholz voor het uitwerken van een deel van mijn interviews (en de analyses die 
je daarop losliet) en de samenvattingen. 
 
Dat er uitgerekend tijdens de laatste twee jaar van dit onderzoek, wanneer je in alle rust 
wilt schrijven, een nieuw appartementencomplex werd gebouwd pal naast mijn eigen 
huis, zorgde ervoor dat ik meermaals een beroep heb gedaan op enkele huiseigenaren in 
mijn naaste omgeving. Zij boden mij onderdak op rustige (en soms wel heel afgelegen) 
plekken.   Ik  mocht   ‘onderduiken’   in   de   huizen   van   Henk   en  Marie-Louise (Schalsum en 
Hoorn), Joep en Marianne (Ouddorp), Tjeert en Annemiek (Lascelles), Veerle Corstens 
(Heeg), Hannah van den Ende, Marga Kroodsma en Joost & Yael (Amsterdam). Ik wil in 
diezelfde categorie in het bijzonder nog mijn lieve oom en tante, Anne en Riekje, bedan-
ken die mij gedurende het hele promotietraject met open armen hebben ontvangen in 
hun private Bed & Breakfast aan de Mondriaanstraat in Groningen. Zij waren niet alleen 
uitstekende mantelzorgers voor hun nichtje, maar ze hebben ook intensief meegedacht 
over mijn titel en de stellingen. 
 
Dat ik de meest fantastische vrienden had met wie ik altijd kan praten, lachen, huilen, 
dansen en drinken, dat wist ik eigenlijk al. Deze vriendschappen zijn de afgelopen jaren 
alleen nog maar hechter en waardevoller geworden. Zonder onze memorabele oud & 
nieuw weken, goede verjaardagsfeestjes, stedentripjes, mooie Vlielandavonturen en fijne 
filmclubavonden, was het hele promotie-traject een stuk zwaarder geweest. Het zijn te 
veel namen om op te noemen, we heffen met elkaar het glas tijdens mijn verdediging. In 
het bijzonder bedank ik Geertje Wiarda, mijn paranimf, voormalig studiegenoot, maar 
bovenal goede vriendin. In eerste instantie leek zij een sollicitatie-concurrent te worden 
voor dit promotieonderzoek, maar uiteindelijk liet zij toch de eer aan mij. Dit bleek geluk-
kig voor ons allebei een wijs besluit.  
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En tot slot, mijn allerliefste vader en zus (tevens paranimf). Tien, jij bent niet alleen een 
ontzettende wijze zus, maar ook mijn grootste steun en toeverlaat. Onze reisjes naar 
verre oorden voor zowel het nodige avontuur als de noodzakelijke bezinning, zijn mij 
ontzettend veel waard. Pap, jij bent de afgelopen jaren niet alleen zo lief geweest om 
praktisch vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week mijn zorgen aan te horen, voor 
me te koken en mij op welke manieren dan ook te ondersteunen, maar je bent ook mijn 
belangrijkste meelezer en sparringpartner geweest. De parallellen tussen de journalistiek 
en het onderwijs waren voer voor veel gesprekken en discussies die ons allebei veel heb-
ben opgeleverd. Lieve pap, lieve Tien, zonder jullie was dit proefschrift er nooit geweest.  

  



 

 
 

 



 

 
 

Over de auteur 
 
Klaske Tameling (1984) voltooide haar bachelor Media & Cultuur aan de Universiteit van 
Amsterdam en daarna volgde zij de master Journalistiek richting radio & televisie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Al tijdens haar master werkte zij als redacteur en program-
mamaker voor het Radio 1 programma BNN Today en na haar afstuderen ging zij daar 
fulltime aan de slag. Tegelijkertijd bleef zij na haar stage bij AT5 werken als freelance 
redacteur en verslaggever voor het AT5 Nieuws en werkte ze mee aan het televisie-
programma De Uitlaatklep bij RTV Noord.  
 
In 2010 begon Klaske aan haar promotieonderzoek naar mediaconvergentie en crossme-
diale journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens dit onderzoek publiceerde 
ze in wetenschappelijke tijdschriften, in Villamedia Magazine en op De Nieuwe Reporter en 
verzorgde ze presentaties op (wetenschappelijke) congressen, gastcolleges en workshops 
aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Hogeschool voor Jour-
nalistiek in Utrecht. In 2014 was ze projectmanager bij Het Financieele Dagblad. Samen 
met de hoofdredactie van Het FD ontwikkelde ze daar een digital first-werkwijze, een 
bijbehorende redactionele organisatie en een nieuwe website. In 2015 is ze verder gegaan 
met haar eigen freelancepraktijk op het gebied van (cross)media-advies, -onderzoek en 
onderwijs.  
 
Klaske won in 2008 de Villamedia Scriptieprijs met haar afstudeeronderzoek naar media-
convergentie bij NOS Nieuws. Van 2011-2013 was ze jurylid van diezelfde Scriptieprijs. 
Sinds 2013 is ze bestuurslid van de stichting Vrouw & Media. Voor deze stichting coördi-
neert zij het mentorenprogramma waarbij talentvolle journalisten worden gekoppeld aan 
een meer ervaren journalist voor een coaching programma van zes maanden. In 2015 
werd Klaske voorzitter van de Stichting VondelCS. Deze stichting maakt samen met een 
nieuwe  generatie  creatieven  innovatieve  projecten  en  programma’s mogelijk.  

 

 


