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Voorwoord 

Journalistiek is wel de zuurstof van de democratie genoemd. De explosieve toename van gefrag-

mentariseerd nieuws in combinatie met de vluchtigheid en oppervlakkigheid ervan doet soms naar 

adem snakken. En naar kwaliteitsnieuws met diepgang. Wie Leiden als kennisstad wil zien en jour-

nalistiek als merit good, als iets dat bijna ongeacht de vraag ernaar als belangrijk wordt be-

schouwd, kan een Projectfonds Leidse Journalistiek beginnen. 

Wanneer de gemeente bereid is om zo kritische journalistiek te steunen, geeft zij invulling aan de 

belangrijke vraag: wat voor gemeente wil Leiden zijn? 

Een gemeente die het aandurft een deel van het gemeenschapsgeld in te zetten om een kritische 

blik op het Leidse leven en het eigen functioneren te organiseren – zo’n gemeente getuigt van visie 

en gevoel voor democratie. 

Wij bedanken alle zevenentwintig geïnterviewde mediaprofessionals en -specialisten voor hun tijd. 

De meeste gesprekken duurden in plaats van de afgesproken één uur vaker ruim twee uur. Ook de 

bijna honderd aanwezigen op de conferentie ‘Leids Medialandschap’ in Nieuwe Energie zijn wij 

erkentelijk. Hun kritische inbreng en commentaar op een tussenrapportage van dit onderzoek 

toonden hun grote betrokkenheid bij het onderwerp: de kwaliteit van lokale journalistiek. 

Leiden, 31 maart 2017 

  

Jaap de Jong 
Willem Koetsenruijter 
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Samenvatting 

Aanleiding. Lokale nieuwsmedia vervullen belangrijke functies. Veel van wat we weten over de 

directe omgeving, weten we via nieuwsmedia. Daarnaast wordt journalistiek ook gezien als de be-

waker van de democratie, een platform voor discussie en opinie. Ook zorgt journalistiek voor sa-

menhang in een gemeenschap, voor burgers die zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor 

hun omgeving. 

Een deel van de Leidse gemeenteraad maakt zich zorgen over verschraling van het lokale nieuws: 

zowel de hoeveelheid als de kwaliteit zou de laatste jaren afgenomen zijn. Na een uitgebreide dis-

cussie in de gemeenteraad (raadscommissie WM 25 augustus 2016), waarbij verschillende varian-

ten van gemeentelijke steun zijn besproken, is ervoor gekozen om die steun in de vorm van een 

journalistiek fonds nader te laten onderzoeken. 

Onderzoeksvraag. Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven aan de 

leerstoelgroep Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden om twee vragen te be-

antwoorden: 

1 Wat is de stand van zaken in het Leidse medialandschap? 
2 Op welke wijze kan de gemeente een fonds inrichten voor de stimulering van de lokale 

journalistiek met behoud van onafhankelijkheid (inclusief voorwaarden en richtbedrag)? 
 
Het onderzoek bestond uit drie componenten: een uitgebreid literatuuronderzoek, gesprekken 

met vijftien landelijke mediaspecialisten en twaalf lokale mediaprofessionals en discussie over een 

tussenrapportage met vijftig betrokkenen tijdens de conferentie ‘Leids Medialandschap’ op 24 

februari 2017. 

Leids medialandschap. In kwantitatief opzicht laat Leiden een divers en rijk medialandschap zien 

met veel verschillende kanalen en media. Dat beeld is voortdurend in beweging en zelfs tijdens het 

schrijven van dit rapport kwamen er media bij en vielen er af en werden sommige overgenomen 

door andere eigenaren. Echter, ‘er is in Leiden geen verschraling van het medialandschap, maar 

van de journalistiek’, zo luidt de typering van Jeroen Maters (directeur Maters & Hermsen). Uit 

kwantitatief benchmarkonderzoek blijkt dat Leiden niet voorop loopt in de hoeveelheid lokaal 

nieuws op papier en het Leidsch Dagblad in 2014 minder nieuws levert dan de andere lokale bla-

den uit vergelijkbare steden. Wel gaat een relatief groot percentage van dat nieuws over lokale 

aangelegenheden. In Leiden is meer dan gemiddelde aandacht voor 112-nieuws. In absolute ter-

men heeft Leiden veel nieuwsberichten, maar slechts een klein aandeel daarvan is te rekenen on-

der de categorie ‘verdieping’. Er zijn nieuwe platforms en kanalen ontstaan – vooral online – die 

zich vullen met werk van zowel professionele als burgerjournalisten, maar in journalistieke kwali-

teit is de resultante niet positief. Joost van der Stel (directeur Leiden.tv): ‘De meeste behoefte in de 

stad hebben we aan kritische onafhankelijke journalistiek.’ Diepgang, impact en continuïteit wor-

den in het huidige medialandschap binnen Kennisstad Leiden niet voldoende gewaarborgd. 
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Fonds. Het doel van een Projectfonds Leidse Journalistiek kan als volgt geformuleerd worden: het 

versterken van de Leidse media en vooral van de kritische functie van de journalistiek, de onder-

zoeksjournalistiek met diepgang, de waakhondfunctie. 

Het fonds wordt beschouwd als een succes als: 

 er meer kritische journalistieke producties geproduceerd worden waar de (samenwer-
kende) journalisten en media trots op zijn; 

 kritische burgers van deze journalistieke producties opkijken en er op reageren;  

 de partijen met macht en verantwoordelijkheid (politici, instellingen en bedrijven) zich kri-
tisch gevolgd weten. 
 

Er worden vier belangrijke voorwaarden gesteld aan het fonds: bestuur op afstand (zelfstandige 

stichting), voldoende geld (€ 250.000,- plus overhead), ruime looptijd (4 jaar), en transparante en 

lichte procedures. Daarnaast worden als voorwaarden aan de in te dienen projectvoorstellen voor-

gesteld: journalistieke kwaliteit en diepgang, een band met de stad Leiden, voldoende impact en 

een relatie met bestaande media. Niet essentieel, maar zeker ook van belang voor een deel van de 

aanvragen is het als ze aan een of meer van de volgende criteria voldoen: stimuleren van jong ta-

lent, innovativiteit, samenwerking. 

Lokale journalistiek kan als een bijzondere economische waarde worden beschouwd. Als iets 

waarmee een gemeente zich kan profileren en niet als een verdienmodel. Met stimulering van 

journalistiek dient de gemeente de democratie. Het projectfonds, zoals we dat voorstellen, is ge-

toetst aan de Wet Markt en Overheid, en deze wet vormt geen belemmering. Verder is nagegaan 

hoe een fonds zich verhoudt tot de Mediawet en in hoeverre een fonds valt onder sponsoring. 

Daarvoor geldt dat financiële steun die een gemeente verstrekt aan een lokale omroep of aan 

nieuwsprogramma’s binnen zo’n lokale omroep niet onder sponsoring vallen en derhalve niet ver-

boden zijn. Wel adviseren de opstellers van dit rapport om het uiteindelijke in detail ingevulde plan 

voor het fonds juridisch te laten toetsen door een gespecialiseerde jurist. 
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1  Inleiding  

Journalism was for building a sense of community 
that the government could not control.  

Journalism was for citizenship. 
 Journalism was for democracy.  

Kovach & Rosenstiel,  The Elements of Journalism. 
 
 

The dilemma for early 21st century journalism is this: Who will pay for the news?  
Nathan Myhrvold 

 
 

Wie een gemeenteraadsvergadering van 30 jaar geleden met een recente vergadering vergelijkt, 

valt één ding op: de publieke tribune van vandaag is leeg en de perstribune bijna. Een deel van de 

Leidse gemeenteraad maakt zich daar zorgen over. Zorgen over de manier waarop nieuws uit de 

Raadszaal bij de burger komt. Zorgen over betrokkenheid van die burger bij het leven in de stad. En 

zorgen over de mate waarin de lokale journalistiek zijn waakhondfunctie nog kan vervullen. Leiden 

staat daarin niet alleen: op tal van plaatsen in Nederland heeft de politiek het initiatief genomen 

om op een of andere manier steun aan de lokale journalistiek te bieden.  

Nieuwsmedia vervullen belangrijke functies. Veel van wat we weten over onze omgeving, weten 

we via nieuwsmedia. Dat geldt voor de wereld ver van huis, maar ook voor onze omgeving dichtbij. 

Naast deze informatiefunctie wordt journalistiek ook gezien als de bewaker van de democratie. 

Zonder nieuwsmedia kunnen burgers autoriteiten niet controleren. Daarnaast vormen nieuwsme-

dia ook een platform voor discussie en opinie en zorgen ze voor duiding en analyse. De journalis-

tiek kan onderwerpen op de maatschappelijke agenda zetten. En met al die activiteiten zorgt jour-

nalistiek voor samenhang in een gemeenschap, voor burgers die zich betrokken en verantwoorde-

lijk voelen voor hun omgeving. Dat geldt voor nationaal nieuws, maar in nog veel sterker mate voor 

lokaal nieuws.  

Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. De mate waarin burgers lokaal nieuws volgen is indi-

catief voor het politieke engagement in een gemeenschap (Putnam 2000). De kwaliteit van lokale 

nieuwsmedia vergroot maatschappelijke betrokkenheid (Hess & Waller 2017) en de kwaliteit van 

lokale nieuwsmedia hangt samen met de opkomstcijfers bij lokale verkiezingen (Baekgaard e.a. 

2014). 

Een deel van de Leidse gemeenteraad maakt zich zorgen over verschraling van het lokale nieuws: 

zowel de hoeveelheid als de kwaliteit zou de laatste jaren afgenomen zijn. De vraag is of een lokale 

overheid dat probleem moet oplossen. Want er bestaat ook scepsis over de bemoeienis van over-

heden met de journalistiek: de onafhankelijkheid van de journalistiek zou dan in het geding zijn. 
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Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant en burgemeester van de Nederlandse Mediastad Hilver-

sum, Pieter Broertjes maakt zich daar minder zorgen om: ‘De nationale overheid steunt de nationa-

le omroep toch ook zonder dat iemand vindt dat daar Stasi-achtige praktijken uit voortkomen? 

Daar zou je ook op lokaal niveau best wat minder bang voor mogen zijn.’  

1.1  Hoofdvragen 
Na een uitgebreide discussie in de gemeenteraad (raadscommissie WM 25 augustus 2016), waarbij 

verschillende varianten van gemeentelijke steun zijn besproken, is ervoor gekozen om die steun in 

de vorm van een journalistiek fonds nader te laten onderzoeken. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft opdracht gegeven aan de Leerstoelgroep Journalistiek & Nieuwe Media van de 

Universiteit Leiden om twee vragen te beantwoorden: 

1 Wat is de stand van zaken in het Leidse medialandschap: hoe is het daarmee ge-

steld, wie zijn de belangrijkste spelers, wat brengen die aan nieuws en doet Leiden 

onder voor andere vergelijkbare steden? 

2 Op welke wijze kan de gemeente een fonds inrichten voor de stimulering van de lo-

kale journalistiek met behoud van onafhankelijkheid (inclusief voorwaarden en 

richtbedrag)? 

1.2  Methode 
Om op deze vragen een antwoord te geven werden deskundigen geïnterviewd over vergelijkbare 

initiatieven en werden onderzoeks- en adviesrapporten bestudeerd. Zo ontstond een beeld van het 

Leidse medialandschap en van initiatieven in de rest van het land, van wat er werkte en wat niet. 

Die verkenning mondt uit in een oordeel over het Leidse medialandschap en in een reeks voor-

waarden voor de inrichting van een lokaal journalistiek fonds, nader vormgegeven in een viertal 

profielen voor zo’n fonds.  

Op 24 februari 2017 is er een conferentie ‘Leids Medialandschap’ georganiseerd waarin een tus-

senrapportage over dit onderzoek is gepresenteerd. Daarover is met ruim vijftig betrokkenen ge-

discussieerd. Ook de resultaten van die dag zijn verwerkt in de voorliggende eindrapportage.  

Input voor dit onderzoek zijn interviews geweest met twaalf spelers in de lokale media en vijftien 

deskundigen op het gebied van mediafondsen. Daarnaast is literatuur bestudeerd: internationale 

wetenschappelijke literatuur en rapporten en publicaties van Nederlandse onderzoekers over het 

lokale medialandschap. De interviews zijn afgenomen door beide onderzoekers (De Jong en Koet-

senruijter) en de meeste zijn verbatim uitgewerkt door een onderzoeksassistent (Anouk de Bruijn). 

1.3  Opbouw van het rapport 
De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 schetsen we de veranderingen en bedreigin-

gen in de nieuwsmedia en geven we een overzicht van het Leidse medialandschap. Vervolgens ver-

gelijken we Leiden met enkele vergelijkbare steden om een uitspraak over de kwaliteit te kunnen 
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doen. Hoofdstuk 3 beschrijft de contouren van een Leids mediafonds, de doelen en juridische be-

perkingen. Aan welke voorwaarden het fonds moet voldoen komt in hoofdstuk 4 aan de orde. De 

conferentie ‘Leids Medialandschap’ leverde diverse reacties op voor de conceptplannen; deze zijn 

in hoofdstuk 5 verwerkt. Dat resulteert uiteindelijk in een reeks keuzes die de politiek nu nog moet 

maken (hoofdstuk 6).  
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2  Leidse nieuwsmedia: veranderingen en bedreigingen  

Het medialandschap is onderhevig aan grote veranderingen en kent diverse bedreigingen. Eerst 

presenteren we de ontwikkelingen in landelijke en regionale media in de 21e eeuw (2.1). Daarna 

volgt een overzicht van het Leidse medialandschap (2.2), en een vergelijking van Leidse media met 

die van enkele benchmark steden (2.3) om tot een conclusie over veranderingen en bedreigingen 

te komen (2.4). 

2.1  Ontwikkelingen in de nieuwsmedia van de 21e eeuw 
Er is de afgelopen twintig jaar veel veranderd in de journalistiek. De invloed van het internet en 

een veranderde kijk op nieuws waren bepalend voor die veranderingen. We beperken ons hier tot 

twee belangrijke trends: de daling van de oplagen van printmedia en de daarmee samenhangende 

terugloop in advertentie-inkomsten en de opkomst van ‘gratis’ en online nieuws. Tot slot van deze 

paragraaf volgt een korte beschouwing over de ontwikkelingen in radio- en tv-nieuws. 

2.1.1  Dalende oplagen print 

Tussen 2000 en 2015 daalde het totale volume van de betaalde landelijke dagbladen van ongeveer 

2.3 miljoen naar 1,3 miljoen, een daling van zo’n 40%. Er is geen reden aan te nemen dat die neer-

gang binnen afzienbare tijd stopt. Volgens onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalis-

tiek in samenwerking met het J-Lab van de Hogeschool Utrecht, daalt die oplage niet alleen ge-

staag, maar daalt deze ook sneller in de laatste jaren dan in het decennium daarvoor. 

 

Figuur 1: Betaalde oplage landelijke dagbladen 2000 -2015 (data: HOI/NOM graph: Stand van de Medi a).  
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Die daling speelt zich niet alleen af op landelijk niveau. Ook voor de regionale dagbladen zijn het 

zware tijden. We zien, aldus media-expert Piet Bakker, een vergelijkbaar beeld: ‘een daling van 

ruim 40% sinds de eeuwwisseling.’ En ook hier een toename van die daling in de recente jaren.1 

 

Figuur 2: Betaalde printoplage regionale dagbladen 2000-2015 (data: HOI/NOM graph: Stand van de 

Media).  

De ‘gratis’ kranten geven een iets minder eenduidig beeld. Hieronder de oplagecijfers van enkele 

titels. Het valt op dat er wat titels verdwenen zijn. Zoals het dagblad Dag – de rode kolom – dat 

startte op 8 mei 2007 en voor het laatst verscheen op 1 oktober 2008 (een jaar later stopte ook de 

website). De Pers verscheen van 23 januari 2007 tot en met 30 maart 2012. En Sp!ts ging op in Me-

tro. Grote constante is hier Metro.2 

                                                        
1 Onderzoek van De Printmonitor 2017 toont overigens aan dat het aantal lezers van gedrukte dagbladen stabiel is: ‘Dagelijks 
leest bijna de helft van de Nederlanders een gedrukt dagblad (47%). Ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek is het 
bereik slechts marginaal (index 99) gedaald. De lichte daling in print wordt ruimschoots goedgemaakt door de stijging in het 
bereik van de veel bezochte digitale platforms van dagbladen.. De groei van de merken komt van digitaal.’  
Zie https://tinyurl.com/kfln7wp. 
2 Bakker, P. (2015). Dertig jaar gratis kranten in Nederland–voorlopers, opkomst en neergang. Tijdschrift voor Mediageschie-
denis, 18(1), 68-83. 
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Figuur 3: Betaalde printoplage regionale dagbladen 2000-2015 (opgave uitgevers t/m 20012; daarna Hoi-

online.nl * 2014: eerste half jaar; 2015: opgave uitgever) .  

2.1.2  Advertentiemarkt 

Dalende oplagecijfers betekenen direct dalende inkomsten van de advertentiemarkt. Dat is immers 

een markt die zich vormt naar het bereik. Wie zijn abonneebestand gehalveerd ziet, kan moeilijk 

dezelfde prijs blijven vragen voor een advertentie. De combinatie van dalende advertentie-

inkomsten en dalende aantallen abonnees, brengt de gehele traditionele nieuwsindustrie in bewe-

ging. Ten tijde van het schrijven van het voorliggende onderzoeksrapport is de top van Telegraaf 

Mediagroep naar huis gestuurd wegens een conflict over de overname van het concern door het 

Vlaams Mediahuis. Diverse lokale titels vrezen voor hun voortbestaan. In de maanden voorafgaand 

aan het verschijnen van dit rapport kondigden zowel TMG, Wegener als de Persgroep substantiële 

bezuinigingen aan. De Persgroep nam in 2015 Wegener over. De bedrijfstak maakt turbulente tij-

den door. 

Wie honderd euro te besteden heeft voor advertenties, kan met dat geld vaak meer mensen via 

Facebook bereiken dan via een traditioneel nieuwsmedium. In plaats van achteruitgang is er sprake 

van een enorme verschuiving.  

Dus je ziet dat gemeenten spelen met de gedachte van een nieuw platform. Maar hoe ziet 

dat platform er dan uit? We hebben namelijk al een platform en dat heet Facebook. [Piet 

Bakker, lector Hogeschool Utrecht] 
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Adviesbureau Deloitte concludeerde bijvoorbeeld in 2016 dat de digitale advertentiemarkt in tien 

jaar tijd vertienvoudigd was3. En in datzelfde rapport blijkt dat de advertentiemarkt voor mobiel in 

het eerste halfjaar van 2016 met 61 % is gegroeid. Online video advertising liet een groei van 55% 

zien. Ook de handel in gebruiksgegevens is toegenomen.  

Kortom: het zijn vooral deze traditionele printnieuwsmedia die te kampen hebben met terugloop 

van advertentie-inkomsten en abonnees. Zowel op nationaal, als op regionaal en lokaal niveau.  

2.1.3  ‘Gratis’ en online nieuws 

Toen 21 juni 1999 zowel Spits als Metro voor het eerst uitkwamen met een landelijk dagblad waar-

voor niet betaald hoefde te worden leek dat een revolutie in krantenland teweeg te gaan brengen. 

Later bleek dat ze een symptoom waren van iets dat al veel langer aan de gang was. Lokale huis-

aan-huisbladen verzorgden al langer gratis nieuws, maar dat werd door grote dagbladen niet als 

een serieuze concurrent beschouwd. En in feite kon iedereen al vanaf de eerste radio-uitzending 

kennis nemen van nieuws waar niet apart voor betaald hoefde te worden. We schrijven hier ‘gratis’ 

tussen aanhalingstekens omdat nieuws, ook al hoeft er niet apart voor betaald te worden, toch 

ergens betaald wordt. Als de inkomsten niet rechtstreeks van abonnees komen door hun abonne-

ment op een krant of tijdschrift, betaalt diezelfde consument dat nieuws via belastingen en recla-

mes. 

Nieuws waarvoor niet extra of apart betaald hoeft te worden is steeds gewoner geworden. Overi-

gens natuurlijk niet alleen door Spits of Metro, maar natuurlijk vooral ook door de explosieve op-

komst van talloze nieuwswebsites en sociale media. In juni 2000 concludeerde Marie-José Klaver in 

NRC Handelsblad nog dat er maar ‘weinig Nederlandse websites (zijn) die een paar keer per dag 

actueel nieuws brengen’.4 Inmiddels zijn er duizenden websites die nieuws te brengen. Van globaal 

tot lokaal, van algemeen tot zeer specifiek, van zeer hoge tot zeer lage kwaliteit. Al dan niet ver-

mengd met reclame en advertorials, maar allemaal nieuws zonder bijbetaling. Daarnaast is er een 

klein aantal initiatieven dat laat zien dat ook digitaal nieuws het waard wordt gevonden om voor te 

betalen. We noemen De Correspondent, Het Financieele Dagblad en de digitale kiosk Blendle.  

En steeds meer mensen consumeren nieuws via verschillende digitale kanalen. NDP-nieuwsmedia 

bericht in 20165 ‘Crossmediaal nieuws lezen is de norm geworden.’ Uit dat onderzoek blijkt dat 

Nederlanders een mix gebruiken van digitale middelen: de helft volgt zijn dagbladnieuws op de pc 

of laptop en een op de drie nieuwsconsumenten gebruikt daarvoor smartphone of tablet. Niet ie-

dereen gebruikt (alleen) gratis nieuwssites. Een kwart bekijkt een digitale kopie van de krant. Die 

zogenoemde dagbladreplica’s – pdf-versies van het traditionele dagblad – laten de afgelopen jaren 

een flinke toename zien. Overigens worden, aldus Piet Bakker, lang niet alle digitale kranten ook 

daadwerkelijk gelezen en kun je in plaats van abonnees beter spreken van ‘gerechtigden’, mensen 

                                                        
3 Online Ad Spend Study, Deloitte in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor digitale marketing. 

4 http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Nieuwsophetnet/nederland.html 
5 http://www.ndpnieuwsmedia.nl/2016/01/18/crossmediaal-nieuws-lezen-is-de-norm-geworden/. 
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die het recht hebben om de krant te lezen. Ook is de mate waarin digitale kranten door meerdere 

personen worden gelezen nog niet duidelijk. 

Steeds meer mensen – met name jongeren – consumeren nieuws via socialemediaplatforms. In 

Nederland gebruikt 47% van de nieuwsgebruikers (ook) sociale media voor nieuws. Daarvan vor-

men Facebook (36%), Whatsapp (14%) en YouTube (11%) de top 3 van meest gebruikte.6 

Facebook werd in 2006 openbaar en de grote groei ervan begint in 20087. Nederland heeft 9,5 mil-

joen geregistreerde Facebook-accounts. Hoewel het gebruik van Twitter het afgelopen jaar iets is 

teruggelopen, heeft nog altijd een op de vijf Nederlanders de app geïnstalleerd. Instagram en Snap-

chat zijn vooral populair onder jongeren in 2016 steeg het percentage 12- tot 19-jarigen met een 

Instagram-account met 8 procentpunten naar 78%, terwijl Snapchat met 7 procentpunten steeg 

naar 75%.8 Steeds meer mensen, en dan met name jongeren gebruiken deze digitale platforms, 

voor hun nieuwsconsumptie.  

 

Figuur 4: Betaalde digitale dagblad-replica’s, landelijk , 2005 -2015 (data: HOI / NOM, graph Stand van de 

Media).  

Kortom: er is de laatste 15 jaar een onwaarschijnlijke groei geweest in online nieuwsplatforms: die 

leidt tot een gefragmentariseerd landschap met vele niches. Verreweg de meeste platforms leve-

ren het nieuws gratis en verdienen hun geld met advertenties (en met handel in gebruiksgege-

vens).  

                                                        
6 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf 
7 http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-cijfers-anno-2017 
8 http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-cijfers-anno-2017 
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2.1.4  Radio en TV 

Radio en tv lijken zowel op landelijk als op regionaal niveau tamelijk stabiele factoren. Hoewel er 

veel beweegt door de plannen voor meer regionale samenwerking van staatssecretaris Dekkers9 en 

door recente bezuinigingen, is het marktaandeel van de regionale omroepen een tamelijk constan-

te factor. In 2016 bericht de stichting ROOS (het samenwerkingsverband van de Regionale Omroe-

pen en de NOS10 dat het week- en dagbereik van de regionale omroepen in 2015 is gestegen. En 

dat gold zowel voor de tv-kanalen als voor de radiokanalen. Ook de bekendheid van de regionale 

omroepen bleef in de tweede helft van 2015 onveranderd hoog: 97% van de inwoners boven de 

achttien zegt de regionale omroep te kennen. De meest recente cijfers laten zien dat in de periode 

november-december 2016 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar het marktaandeel dit jaar 

0,5% hoger ligt In de periode november-december 2015 was het gezamenlijk marktaandeel 8,9%. 

Bijna voor heel 2016 liggen daarmee de aandelen hoger dan in 2015. 

Maar er is ook een ander verhaal. Piet Bakker, lector Hogeschool Utrecht: ‘Het gaat goed en min-

der goed met de lokale omroep. Het aantal kijkers is stabiel, ruim 20% dagelijkse kijkers is zonder 

meer goed en gemeenten zonder publieke lokale omroepen zijn een uitzondering. Punt van per-

manente zorg is de financiering. Per wooneenheid (huishouden) is het bedoeling dat een gemeente 

€1,30 voor de lokale omroep uittrekt. In veel gevallen is dat niet genoeg, aldus belangenbehartiger 

van de lokale omroepen OLON.’11  

Dit beeld wordt bevestigd door Bernard Kobes, directeur Nederlandse Lokale Publieke Omroep: 

‘Een op de drie Nederlandse Lokale publieke omroepen bevinden zich in zorgelijke financiële om-

standigheden. Er zijn momenteel 260 streekomroepen en die moeten meer gaan samenwerken in 

ongeveer 50-80 streekomroepen om te overleven’, is zijn analyse.12 

Op dit moment doen we het op de radio niet zo goed. In twee jaar zijn de cijfers gehal-

veerd. Op internet gaat het wel goed: zijn we in vijf jaar gestegen van 500.000 bezoeken 

per maand naar 5 miljoen bezoeken per maand, waarvan inmiddels bijna driekwart via de 

app komt. [Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West] 

                                                        
9 https://tinyurl.com/lx54ol4. 
10 http://www.roosrtv.nl/roosrtv/archief/793/Luistercijfers-regionale-omroep.html. 
11 https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/lokale-omroep-op-een-omslagpunt/. 
12 En die samenwerking kan volgens hem binnen lokale omroepen, binnen het publieke bestel (lokaal, regionaal en landelijk) 
en met commerciële partijen. ‘In Eindhoven, Enschede en Groningen zijn dit soort samenwerkingsverbanden ontstaan, deels 
gefinancierd door de gemeente vaste bijdrage, (ook deels via opdrachtgeld voor de communicatie van projecten), deels door 
commerciële partijen en deels in coproducties met commerciële en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen mensen bereikt 
worden die je anders niet bereikt.’ In NLPO Strategisch plan mei 2016 is te lezen: ‘De gemeente heeft een wettelijke bekosti-
gingsplicht van de lokale omroepen. Vaak baseren ze dit budget voor de lokale omroep op het aantal huishoudens per ge-
meente. Dit is opmerkelijk omdat het aantal huishoudens niets zegt over de eisen die aan een lokale omroep worden gesteld. 
Bepalend voor het benodigde budget zijn immers de inhoudelijke en technische eisen die zijn vastgelegd in de afspraken over 
Lokaal toereikend media-Aanbod (LTMA). [...] De NLPO heeft zelf uitgerekend dat een goed functionerende streekomroep 
jaarlijks een budget van meer dan € 500.000,- nodig heeft. ‘ In een recentere studie is zelfs € 750.000,- genoemd. 

http://www.olon.nl/
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2.1.5  YouTube en Facebook als ‘gratis’ nieuwskanaal 

Zowel video-site YouTube als social media-site Facebook zijn de afgelopen jaren grote spelers ge-

worden als het om nieuws gaat. Al in 2012 concludeerde het gerenommeerde PEW Research Cen-

tre dat de meest gebruikte zoektermen op YouTube nieuwsgerelateerd zijn. De video’s die dan 

bekeken worden zijn wel veelal door burgers gemaakt. Lara Ankersmit concludeert meer recent dat 

de meeste (traditionele) nieuwsorganisaties weliswaar een kanaal hebben op YouTube, maar dat 

hun aantal views daar juist laag zijn: ‘De aantallen views zijn echter zeer laag en vallen in het niet 

bij de views die de nieuwssites zelf behalen. Er zijn goed bekeken video’s van bijvoorbeeld de NOS 

op YouTube, maar deze zijn vaak niet door de NOS zelf geplaatst en ook niet op het NOS-kanaal te 

vinden.’ 

Ook Facebook wordt een steeds belangrijkere nieuwsbron. In een in 26 landen uitgevoerd onder-

zoek13 van het Reuters Institute for the Study of Journalism in 2016 blijkt dat 51% van de respon-

denten wekelijks sociale media gebruikt als nieuwsbron. Voor 12% zijn sociale netwerken de voor-

naamste nieuwsbron. Daarvan gebruikt 44% Facebook, gevolgd door YouTube (19%) en Twitter 

(10%). Onder jongeren tussen de 18 en 24 zijn sociale media een belangrijker nieuwsbron dan tele-

visie. Abonnee-aantallen op specifieke nieuwskanalen als Barcroftmedia, Vice News, of The Young 

Turks lopen in de miljoenen.  

2.1.6  Podcast 

Een ontwikkeling tot slot, die we hier onder de kop radio rangschikken, is de opkomst van podcast: 

radioprogramma’s die via een app op een zelfgekozen tijdstip via telefoon of computer beluisterd 

kunnen worden. Paula Breuning en Piet Bakker vonden in een onderzoek uit mei 2016 in Nederland 

ruim 40 verschillende Nederlandse podcasts met nieuws, achtergronden en opinie. Daarvan hingen 

er 26 aan een radioprogramma, 5 aan een tv-programma en waren er 26 origineel of zelfstandig. 

Allemaal nieuws en verdieping die we in de late jaren negentig niet kenden. En waar overigens 

zelden of nooit rechtstreeks door de consument voor betaald wordt. 

Kortom: wie alleen naar landelijke marktaandelen kijkt, ziet een stabiel regionaal medialandschap. 

Wie de afzonderlijke makers van het nieuws spreekt, hoort problemen op het gebied van financie-

ring en een noodzaak tot meer samenwerking. Ook hier is er een grote verschuiving van real time 

radio en tv naar online-kanalen. 

2.2  Het Leidse medialandschap: inventarisatie 
Leiden heeft als middelgrote gemeente (gestaag groeiend naar 123.000 inwoners) op het moment 

van verschijnen van dit rapport een divers medialandschap. Veel geïnterviewden noemen als be-

langrijke journalistieke speler het lokale dagblad, Leidsch Dagblad met aanhangende nieuwssite.14 

Ook voor de regio vormt de krant een belangrijke nieuwsvoorziening via de speciale lokale edities. 

Verder telt Leiden twee huis-aan-huis-bladen: Leids Nieuwsblad, waarin de gemeente op de achter-

                                                        
13 http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf 
14 Een lijst met alle geïnterviewden is te vinden in bijlage 1. 
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kant De Stadskrant publiceert: nieuws over bijeenkomsten, evenementen en werkzaamheden van 

de gemeente, en Witte Weekblad, beide met een aanhangende nieuwssite. 

Verder heeft Leiden een lokale omroep Holland Centraal-Unity, die door het Commissariaat voor de 

Media is aangewezen als de lokale publieke omroep/media-instelling voor Leiden en omgeving, 

met een tv- en radiostation en is er een commercieel radiostation (Sleutelstad FM). Daarnaast zijn 

er diverse zogenoemde hyperlocals waaronder websites als 112RegioLeiden, Leiden.nieuws.nl, 

Hartvanleiden.org, 112hm.nl, leiden.tv en Emile van Aelst met zijn site LeidseGlibber.nl. 

De stad wordt op regionaal niveau voor nieuws bediend door het radio- en een televisiestation van 

RTV West (Omroep West). Voorts kent Leiden een aantal nieuws- en Facebookpagina’s die voorzien 

in lokaal nieuws, waaronder Leiden.TV, Leiden.nieuws.nl; Nieuws uit Leiden, Nieuwsvan-

hier.nl/Leiden, Leiden zoals het wordt. 

Daarnaast telt Leiden magazines als LOS, LEVEN! en Leiden Into Business, met nieuws over culturele 

activiteiten en bedrijven. Een bijzondere plaats neemt nog in het weekblad van de Universiteit Lei-

den, Mare. Dit zijn weliswaar niet allemaal media in de definitie van de mediawet, wel allemaal 

nieuwsvoorziening. Zie voor een volledig overzicht van Leidse nieuwsmedia onderstaande tabel 1. 

Mediumtype Titel 

regionaal dagblad 

nieuwssite dagblad 

huis-aan-huisblad 

nieuwssite weekblad 

huis-aan-huisblad 

Nieuwssite  

regionale publieke televisiezender 

regionale publieke radiozender 

nieuwssite regionale publieke omroep 

lokale publieke televisiezender 

lokale publieke radiozender 

nieuwssite lokale publieke omroep 

niet-landelijke commerciële radiozender 

nieuwssite niet-landelijke commerciële omroep 

hyperlocal 

hyperlocal (112) 

hyperlocal (112) 

hyperlocal (112) 

Hyperlocal / FB 

Hyperlocal  

Glossy 

Glossy 

Zakenblad 

Weekblad universiteit Leiden 

Leidsch Dagblad 

Leidsch Dagblad 

Leids Nieuwsblad 

Leids Nieuwsblad – Nieuws van hier Leiden 

Witte Weekblad 

Dichtbij 

Omroep West 

Omroep West 

Omroep West 

Unity TV 

Unity FM 

Unity TV, unity.nu 

Sleutelstad FM 

Sleutelstad FM 

leiden.nieuws.nl 

112regioleiden.nl 

hartvanleiden.org 

112hm.nl 

Leiden.tv 

Leidseglibber.nl 

Los magazine 

LEVEN! Magazine (glossy) 

Into business (zakenblad) 

Mare 

Tabel 1: Overzicht Leidse lokale nieuwsmedia 2017.  

2.3  Het Leidse medialandschap: beoordeling  
Paragraaf 2.2 liet een divers medialandschap zien. Voor de vraag hoe goed of hoe slecht het is ge-
steld met het Leidse medialandschap, is zo’n beschrijving niet genoeg en is vergelijkingsmateriaal 
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nodig. We maken daarom hieronder twee vergelijkingen. We vergelijken het huidige Leidse media-
landschap met dat van vroeger. En we vergelijken het huidige medialandschap van Leiden met dat 
van andere, vergelijkbare steden. 

2.3.1  Het Leidse medialandschap door de tijd heen 

De vraag of het Leidse medialandschap door de tijd heen is verschraald meten we in dit rapport in 

kwantitatief opzicht af aan de hoeveelheid titels, de af- of toename van het aantal journalisten en 

de hoeveelheid nieuwskanalen. 

Wie de afgelopen decennia jaar als tijdshorizon neemt, ziet dat er media zijn verdwenen. ‘Leiden 

had vroeger twee eigen dagbladen,’ is steevast het eerste wat ondervraagden zeggen als ze ge-

vraagd wordt naar eventuele verschraling in het lokale nieuws. En inderdaad, de Leidse Courant 

verscheen voor het laatst in 1992. Het was een verlies dat grote indruk maakte: een van de oudste 

kranten van Nederland viel om.  

Ook recenter zijn er initiatieven te noemen die het niet hebben gehaald: HET op Zondag (2017), 

Leidsch.nu (2015), Leiden.nu (2014-15), en de aan Dichtbij.nl gelieerde Leidse nieuwswebsite (de-

cember 2016). En het Witte Weekblad staat te koop.15 Een vanuit het Leidsch Dagblad  gestart ini-

tiatief Alphen CC (6 journalisten) is in 2012 gestopt.  

Als je de verhalen van vroeger hoort, dan had je vroeger drie, vier, stadsredacteuren op de 

stad zitten. [Jeroen Maters, directeur Maters & Hermsen] 

Leidsch Dagblad 

Ook als we naar het aantal journalisten kijken, kunnen we die verschraling vooral bij de gevestigde 

traditionele media zien. De redactie van het Leidsch Dagblad  bestond in 2000 nog uit 45 fte en telt 

– nog aan de vooravond van een nieuwe bezuinigingsronde – inmiddels 19 fte, voor drie edities. 19 

jaar geleden waren er 40.000 abonnees, nu 24.000. Hoewel de redactie nog steeds naar eigen zeg-

gen in staat is om het lokale en regionale nieuws goed te brengen, zijn er ook veel zorgen. Hugo 

Schneider, adjunct-hoofdredacteur HMC, stelt dat als de burgers geen geld meer over hebben voor 

de krant, het Leidsch Dagblad binnen afzienbare tijd zal moeten sluiten. Marijn Kramp, redactie-

chef Leidsch Dagblad geeft aan dat de productiviteit van de redactie hoog is (en hoger dan vroeger) 

en tegelijkertijd hoe het in het huidige bestel moeilijk is om tot diepgravender nieuws te komen: 

Onze journalisten hebben een grote dossierkennis en zijn in principe prima in staat om on-

derzoeksjournalistiek te verrichten. Sterker nog: ik vraag in de performancegesprekken dat 

ze elk jaar een paar dagen uitroosteren voor zulk werk, maar het lukt ze in de praktijk niet 

daaraan toe te komen. [Marijn Kramp, redactiechef Leidsch Dagblad] 

                                                        
15 Op 23 maart werd bekend dat Uitgeverij Verhagen samen met de Koninklijke BDU het Witte Weekblad wil overnemen. Het 
Witte Weekblad was toen nog in handen van de Telegraaf Media Groep (TMG). 
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Ze zou graag meer tijd hebben voor onderwerpen als uitholling van de jeugdzorg, de rol van de 

gemeente in het ROC-debacle, de ontwikkelingen rond de sportlocaties en de schaatshal, de ar-

moede in Leiden. Kramp:  

In december 2016 lukt het wel om die diepgang te bereiken in een serie onthullende artike-

len over Noordwijk die het Leidsch Dagblad  publiceerde. Dit was echter het resultaat van 

maandenlang onderzoek door een freelance journalist, Peter Olsthoorn, die het eerder aan 

een andere krant had aangeboden. [Marijn Kramp, redactiechef Leidsch Dagblad] 

Diverse geïnterviewden zien het Leidsch Dagblad als het belangrijkste nieuwsmedium van de stad 

en waarderen de breedheid van verslaggeving. Aart van Bochove, oprichter en oud-voorzitter van 

Ondernemend Leiden, is kritisch over het niveau van het Leidsch Dagblad: 

De enig overgebleven krant is een zeer verarmde en vermagerde uitgave van wat het des-

tijds was. In de regionale verslaggeving lijkt het Leidsch Dagblad zich terug te trekken op 

buurtnieuws. (...) De ontwikkeling naar een campusstad – hoogopgeleid, meertalig, veel 

expats, veel mobiliteit en een heel ander soort interactie tussen bewoners, bedrijven en 

cultuur – komt nauwelijks terug in de kolommen. [Aart van Bochove, oprichter en oud-

voorzitter van Ondernemend Leiden] 

Ook betreurt hij de rol van het Leids medialandschap in het algemeen en die van het LD in het bij-

zonder bij de ondergang van de plannen voor light rail (RijnGouweLijn) in 2011: 

Ondernemend Leiden heeft dat heel sterk ervaren als een gevolg van een tekortschieten 

van het economisch debat. Er was een situatie waarin een groot deel van de ‘civil society’ 

(ondernemers verenigingen, civiele verenigingen, universiteit en andere kennisinstellingen) 

voorstander was van de komst van light rail als structuurversterking voor de stad, terwijl de 

bevolking die bij dezelfde ondernemingen en instellingen werkte, er niets in zag. Het debat 

was uit het lood geslagen. Na het echec was de analyse dat het debat een kwaliteitsslag 

nodig heeft en dat dit een kwestie was van versterking van de onafhankelijke journalistiek. 

Het enige geloofwaardige onafhankelijke medium ter plekke – het Leidsch Dagblad  – was 

teveel de buurtenkrant van weleer en had noch de visie noch de investeringsruimte noch 

(binnen het TMG-concern) de context om te investeren in de nieuwe identiteit van Leiden 

als kennisstad. [Aart van Bochove, oprichter en oud-voorzitter van Ondernemend Leiden]  

Leids Nieuwsblad 

Het Leids Nieuwsblad is een huis-aan-huisblad dat wordt verspreid op ongeveer 44.000 adressen, 

en gelezen door veel mensen die geen internet-abonnement hebben (veelal ouderen). Het is van 

twee naar één editie per week teruggegaan, en het is kwetsbaar omdat een groot deel van de 

journalistieke productie wordt verzorgd door één man, Hans Schuurman. Hij maakt zich zorgen 

over een veranderende kwaliteit van het Leidse medialandschap:  
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Moeilijke onderwerpen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het dossier van 

de zorg en sociale zekerheid, welzijn en werk worden te weinig en te weinig kritisch ge-

volgd door de Leidse media. Tijd en expertise ontbreekt blijkbaar om dat goed te doen, 

maar daar zit wel de halve begroting van de gemeente aan vast. (...) De functie van getuige 

en verslaggever wordt best wel goed vervuld in Leiden. Waarheidsvinding en factchecken 

veel minder, betekenisgeving ook, en empowerment naar het publiek eigenlijk helemaal 

niet. [Hans Schuurman, freelance journalist van het Leids Nieuwsblad] 

Omroep West 

Ook Omroep West kampt met een afname van budgetten en personeel. Volgens hoofdredacteur 

Renzo Veenstra telde Omroep West 10-15 jaar geleden 120 fte en in 2017 81 fte. Verder bezuini-

gingen zijn aangekondigd. Voor 2010 had Omroep West nog een aparte radio- en aparte tv-poot in 

Leiden, dat waren nog twee gescheiden bedrijven. Daar werd ook elke week de Leidse Gemeente-

raad gecoverd, en er werkte ook iemand vast in Leiden. Dat werd in 2010 tijdens een grote bezui-

nigingsronde teruggebracht naar Den Haag. Nu is er een contrabeweging: Omroep West gaat weer 

samenwerkingen aan in de regio, in Leiden hebben we een journalist gestationeerd bij Unity. Die 

maakt gebruik van het Leidse netwerk. Zijn producties zijn bij Unity en bij West te zien. ‘De produc-

tiviteit ligt nu hoger dan vroeger. De journalisten maken op een dag een videoreportage, een stuk-

je voor internet en een radioreportage. Dat zijn al drie producties over de stad, vroeger hadden we 

er maar twee per dag.’  

De hogere productiviteit over de hele linie heeft ook nadelen Als voorbeelden van hoe er nu ge-

werkt wordt, noemt Veenstra: ‘We schrijven ook makkelijker van elkaar over; als het ANP het zegt, 

of de Volkskrant of de NOS het zegt, schrijven wij het ook, uit angst dat de bezoeker niet naar ons 

komt.’ En als een extreem voorbeeld van gebrek aan diepgang in de race om als eerste te publice-

ren stelt hij: 

Dankzij dat gebrek aan tijd, publiceren wij tegenwoordig al voordat we wederhoor heb-

ben en gebeurt correctie nog wel eens na publicatie. Nog een stap erger: soms gebeurt 

eindredactie ook wel eens na publicatie. De internettijd heeft ervoor gezorgd dat wij in 

sommige gevallen nieuws zo belangrijk, snel en graag online willen hebben, dat dat ge-

beurt voordat een derde set ogen ernaar heeft gekeken of om een weerwoord is ge-

vraagd. We zetten er dan wel bij dat we nog aan het vragen zijn om een weerwoord. En 

dat leidt regelmatig tot woede. We hebben een aantal keer zwaar in de clinch gelegen 

met de Gemeente Den Haag. [Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West]  

Sleutelstad 

De lokale omroep Sleutelstad is weliswaar de laatste tien jaar enigszins gegroeid door slimme sa-

menwerkingsverbanden vooral met vrijwilligers, maar staat er, net als veel lokale omroepen in het 

land, naar eigen zeggen, financieel niet goed voor. Chris de Waard (Sleutelstad FM) zegt dat hij geld 

te kort komt:  
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Op basis van wat we nu doen is dat elk jaar iets van 10 of 20 duizend euro geweest. Dat is 

misschien niet zo’n enorm bedrag, maar inmiddels kan dat gewoon niet meer. We zijn de 

afgelopen jaren echt minder gaan doen, omdat je wel op nul moet eindigen. [Chris de 

Waard, Sleutelstad FM] 

Onderzoeksjournalistiek, dingen uitspitten, daar komt De Waard weinig aan toe:  

Weinig. Voor zover we het doen, is het vooral te danken aan mijn parate kennis, omdat ik 

het al zo lang doe, maar niet omdat ik daar een halve middag in kan duiken. [Chris de 

Waard, Sleutelstad FM] 

Ook elders ziet hij terugloop, bijvoorbeeld bij de fotojournalisten in de stad: 

Wat je natuurlijk ziet, is dat overal minder mensen werken. Bij alle media hoor je: ‘stuur 

zelf even een fotootje mee’, of de journalist maakt zelf met zijn telefoon even een fotootje. 

Volgens mij heeft geen enkele krant meer een fotograaf in dienst. De lezer merkt het mis-

schien nog niet eens zo, maar het gebeurt wel en het is niet uit luxe. [Chris de Waard, di-

recteur Sleutelstad FM] 

Sleutelstad is de commerciële omroep in Leiden, die sinds 2005 in Leiden uitzendt, ook voor de 

gemeenten in de omgeving. De programmering is een mix van lokale en regionale informatie en 

muziek. De programmering is relatief veel gericht op Leidse politiek, daarnaast zijn kenmerkende 

programma’s Nieuws071, Sport071, Science071 en Live071. Voor het online nieuws wordt gebruikt 

gemaakt van Sleutelstad.nl, dat van een vrijwilligersproject uit 2002 is ontwikkeld tot een drukbe-

zochte site met 60.000 unieke bezoekers per maand(met Nu.nl als mediapartner) en via de Face-

bookpagina Leiden zoals het wordt met 4.332 leden..  

Unity 

Unity is momenteel de gesubsidieerde publieke omroep van Leiden. Voor zo’n € 130.000,- houden 

ze twee radiokanalen, een site en een tv-kanaal in de lucht. Er zijn twee fulltime krachten en enkele 

parttimers plus een reeks stagiairs en vrijwilligers.Het aantal luisteraars, bezoekers en kijken is ge-

groeid. Vorig jaar zijn er 1,2 miljoen bezoekers op de site geweest, tegen 350.000 bezoekers in 

2015. De groeit komt volgens directeur Slappendel: ‘door het nieuws nog serieuzer te gaan nemen 

en daar full-time Robbert van Cleef op te gaan zetten en heel veel en slim gebruik van sociale me-

dia.’ Unity FM heeft volgens Slappendel een weekbereik van 76.000 luisteraars, dat bleek uit een 

onderzoek van een jaar of twee geleden. Unity NL heeft een weekbereik van 44.000 luisteraars en 

Unity TV heeft 55.000 kijkers per week. Dat zijn mensen die hebben kunnen aangeven dat ze naar 

Unity TV kijken; dat kan een kwartier geweest zijn per week, maar kunnen ook kijkers zijn die elke 

dag even kijken. De stichting Omroep Holland Centraal, heeft Unity TV en Unity FM als productie-

bedrijf. Unity NL is de omroep van Leiderdorp is, Unity FM voor de Holland Centraal-gemeentes 

(Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest) is en Unity TV een gezamenlijk TV-zender voor 

al deze steden. Omroep West levert een verslaggever per dag aan Unity, die maakt items die voor 
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zowel henzelf als voor West aantrekkelijk zijn, maar die wel uit deze regio komen. Verder maakt 

Unity bij West gebruik van opleidingen en faciliteiten en zij maken weer kennis met het Leidse 

netwerk in de regio. ’Ik zie geen verschraling in Leiden, ik zie alleen een verschuiving. Daar waar we 

vroeger alles schreven, is nu bijna alles online’, aldus directeur Rudo Slappendel, ‘ik vind dat er 

echt al heel veel is in het Leidse medialandschap. Waar ik bang voor ben, bij al die websites met 

dezelfde nieuwtjes is overkill. Dat de burgers denken ‘laat maar zitten’.’ 

Het houdt financieel allemaal niet over. Slappendel:  

Van de markt halen wij ongeveer € 50.000,- aan commerciële inkomsten, dat lag dit jaar 

iets lager. Unity heeft ongeveer € 6000,- per maand om programma’s te maken, en daar 

moet alles van betaald worden: de programmamakers, mijn compagnon en ik, nou dat lukt 

dan niet. [Rudo Slappendel, directeur Unity]  

Leiden.tv 

Er is ook heel veel bij gekomen. Slechts als een voorbeeld noemen we Leiden.tv, dat juni 2016 is 

gestart. Leiden.tv is anders dan de naam doet vermoeden geen tv, maar een videowebsite. Het is 

een doorstart van ILoveLeiden.com, een freemarketing website. Leiden.tv heeft nu 35.000 page-

views per maand, 25.000 unieke bezoekers, 2650 Facebook-likes. Met een redactie van 2,5 fte en 

stagiairs van ROC en grafische lycea brengen ze ‘licht nieuws, licht gebracht’, aldus Joost van der 

Stel, directeur Leiden TV, ‘Facebook is onze niche.’ 

Kortom: de traditionele media lijken het niet gemakkelijk te hebben. Natuurlijk is er daarnaast ook 

veel bijgekomen de afgelopen jaren aan nieuwswebsites, nieuwsblogs, buurtblogs, Facebookpagi-

na’s enzovoort. Dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat traditionele media het moeilijk lijken 

te hebben, maar dat desondanks Leiden een rijk, gevarieerd en zelfs groeiend medialandschap 

heeft en dat er in kwantitatief opzicht meer is bijgekomen dan afgegaan. De Leidenaar uit pakweg 

1990 had veel minder nieuwsbronnen dan die van 2017. Let wel: het gaat hier om kwantitatieve 

verschillen, over de hoeveelheid nieuws, geld en mensen. Over de kwaliteit van het nieuws valt 

nog veel meer te zeggen. 

2.3.2  Vergelijking met benchmarkgemeenten 

Een andere manier om naar verschraling te kijken is door een vergelijking met andere steden. We 

doen dat eerst door het aantal nieuwskanalen in de stad te vergelijken met andere steden. Het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft het aanbod in Leiden vergeleken met een drietal 

benchmark gemeenten, namelijk Delft, Groningen en Nijmegen. Deze gemeenten worden als ge-

schikte benchmarkgemeente beschouwd aangezien ze een vergelijkbaar inwonersaantal kennen en 

alledrie ook universiteitssteden zijn. 
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Tabel 2: Aantal nieuwskanalen Leidse lokale nieuwsmedia in 2014 en in laatste kolom update voor  2017 

(data: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) .  

In een periode van drie jaar is er weinig achteruitgang in het gemeten aantal nieuwskanalen. Uit de 

gegevens blijkt dat het aanbod in de vier gemeenten in 2017 iets hoger ligt dan het gemiddelde in 

2014 (16,27 media). Op basis van deze telling kan dus geconcludeerd worden dat het aanbod in 

Leiden iets hoger is dan gemiddeld. Dat landelijk gemiddelde wordt overigens nogal omlaag ge-

drukt door de kleinere en middelgrote gemeenten, waar het aanbod schraler is dan in de grotere 

gemeenten. In 2017 was het aanbod in de drie ijkgemeenten en in Leiden ook hoger dan dat lande-

lijk gemiddelde. Maar van die vier staat Leiden samen met Delft onderaan met 17 nieuwskanalen. 

(Wat het Stimuleringsfonds in dit onderzoek niet meetelt zijn een aantal meer commerciële en niet 

primair op het nieuws gericht media, daardoor verschillen de aantallen in deze paragraaf van de 

tabel 1 in paragraaf 2.2). 

Karakteristiek van het nieuws in de dagbladen 

Een andere manier om het nieuws te vergelijken is door de lokale dagbladen met elkaar te vergelij-

ken. In de periode 24 september – 9 oktober 2014 onderzocht het Stimuleringsfonds de nieuws-

voorziening door het Leidsch Dagblad. Ze vergeleken die nieuwsvoorziening met die van de stads-

editie van AD Haagsche Courant en het Dagblad van het Noorden en De Gelderlander. Hieronder 

een samenvatting van de resultaten. In de eerste tabel een overzicht van waar dat nieuws in die 

dagbladen dan over gaat.  



 
 

23 
 

  

 

Tabel 3: Nieuwstypen in 2004 en 2014 in Leiden en drie benchmarksteden Delft , Groningen en Nijmegen  in 

aantallen berichten (data: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) .  

Hoewel de hoeveelheid unieke nieuwsberichten in de periode 2004-2014 over all in Nederland met 

12% is geslonken, zien we dat niet terug in de cijfers van Leiden en de drie ijkgemeenten Delft, 

Groningen en Nijmegen: het over all totaal is daar in de dagbladen ongeveer gelijk gebleven. 

De verdeling van het nieuws verschilt enigszins in tien jaar: in 2004 gaat het meeste nieuws in de 

vier lokale kranten over veiligheid en rechtspraak (100 artikelen of 33%) en daarna over cultuur en 

vrije tijd (59 of 20%), gevolgd door bouw en wonen (32 of 11%). In 2014 wisselen cultuur en veilig-

heid van plaats en gaat het meeste nieuws over cultuur en vrije tijd (80 of 26%), gevolgd door vei-

ligheid en rechtspraak (52 of 17%) en bouw en wonen (40 of 13%).  

Qua hoeveelheid steekt Leiden enigszins mager af bij de andere drie: met 18% van het totaal te-

genover 22, 28 en 32% voor de andere drie in 2004 en met 17%van het totaal tegenover 19, 35 en 

30% van de andere drie in 2014.  

Conclusie: Leiden heeft relatief weinig nieuws in het lokale papieren dagblad. Dat is in 10 jaar iets 

minder geworden (van 17,7 naar 17,2%. Dat is een afname van 0,5 procentpunt = bijna 3%) 

Leiden heeft – kijkend naar het totaal aantal nieuwsberichten – weliswaar het minste aantal 

nieuwsberichten, maar rapporteert daarentegen percentueel het vaakst over de eigen gemeente. 

(41,5% in 2004 en 39,2% in 2014).  
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2004     2014    

 Lokaal 

nieuws 

% van 

totaal 

totaal % van 

kolom 

Lokaal 

nieuws 

% van 

totaal 

totaal % van 

kolom 

Delft 22 32,8 67 22,3 12 21,1 57 18,9 

Groningen 24 28,2 85 28,3 17 16,2 105 34,9 

Leiden  22 41,5 53 17,7 20 39,2 51 16,9 

Nijmegen 33 34,7 95 31,7 33 37,1 89 29,6 

         

Tabel 4: Dagbladen: percentage lokaal nieuws van totaal aanbod in Leiden en drie benchmarksteden Delft ,  

Groningen en Nijmegen (data: Stimulweringsfonds voor de Journalistiek) 16.  

Kortom: Leiden loopt bepaald niet voorop waar het gaat om de hoeveelheid lokaal nieuws op pa-

pier en het  Leidsch Dagblad levert in 2014 minder nieuws dan de andere lokale bladen. Wel gaat 

een relatief groot percentage van dat nieuws over lokale aangelegenheden. 

We kunnen met zijn allen wel blijven roepen ‘het wordt zo schraal’, en aan de ene kant 

is dat ook wel zo, maar aan de andere kant is het aanbod nog nooit zo groot geweest. 

[Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West] 

ONLINE 

Tot zover de papieren krant. Er is ook onderzoek beschikbaar naar de online nieuwsvoorziening, En 

daaruit is ook iets af te leiden over de kwaliteit van het nieuws. Indicatief voor die kwaliteit is bij-

voorbeeld de hoeveelheid nieuws over politiek in een stad. In 2014 werd dat onderzocht door het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Het vergeleek het online nieuws voor grote, middelgrote 

en kleine gemeenten. Leiden, dat qua hoeveelheid nieuws vrij gemiddeld scoort, levert online een 

relatief groot aandeel nieuws over lokale politiek, getuige het overzicht hieronder. 

Aantal berichten per week Totaal Lokale politiek % van totaal 

Grote gemeenten > 94.000 (7) 179 26 14% 

Middelgrote gemeenten 94-24.000 (37) 67 12 17% 

Kleine gemeenten < 24.000 (36) 25 4 16% 

Leiden (123.000) 188 45 24% 

Tabel 5: Percentage nieuwsberichten online  dat over lokale politiek gaat,  ingedeeld naar typen gemeente, 

groot, middelgroot en klein.(Data: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) .  

In grote gemeenten gaat 14% van de online berichten over lokale politiek; in middelgrote gemeen-

ten 17% en in kleine gemeenten 16%. In leiden gaat 24% van de online berichten over lokale poli-

tiek. Nota bene per 10.000 inwoners scoorde Leiden eveneens het hoogst op aandeel nieuws over 

lokale politiek op het totale aantal online berichten. Onderzochte titels: Leidschdagblad.nl, dicht-

                                                        
16 Voor dit onderzoek is nieuws geanalyseerd in een gemiddelde week in het Leidsch Dagblad , AD Haagse Courant (Delft), 
Dagblad van het Noorden (Groningen) en De Gelderlander (Nijmegen). De week betrof in 2004 22, 25, 28, sep en 1, 4 en 7 
oktober. Voor 2014 zijn 24, 27, 30 sep en 3, 6 en 9 okt geanalyseerd. 
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bij.nl, omroepwest.nl, unity.nl, sleutelstad.nl, volnieuws.nl, 112regioleiden.nl, district16.nl en lei-

den112.nl. 

Het aandeel verdieping 

Een andere maatstaf voor journalistieke kwaliteit kan zijn de verhouding tussen de hoeveelheid 

eenvoudige nieuwsberichten en het aandeel verdieping daarin. Dat is onderzocht door het Stimule-

ringsfonds voor 80 gemeenten en hieronder samengevat in een tabel.  

Genres (%) Nieuwsberichten Verdieping 

80 gemeenten 69% 31% 

Leiden 89% 11% 

Tabel 6: Aandeel verdiepende artikelen in totale lokale nieuwsaanbod in 80 gemeenten en in Leiden.  

Kortom: in absolute termen heeft Leiden veel nieuwsberichten, maar slechts een klein aandeel 

daarvan is te rekenen onder de categorie ‘verdieping’. Daaronder verstaat het Fonds artikelen met 

zelfstandige nieuwsgaring, meerdere invalshoeken en genres als reportage, etc. Die verdieping is in 

het online nieuws weinig terug te vinden.  

2.4  Overige observaties 
Tot slot van dit hoofdstuk presenteren we nog twee opvallende observaties over het medialand-

schap die hier een plaats verdienen. Omdat de onderzoeksopdracht publieksonderzoek uitsloot, is 

er in dit rapport weinig aandacht voor specifieke doelgroepen. Veel geïnterviewden gingen daar 

echter wel op in. Een ander punt dat herhaaldelijk ter sprake kwam, was het groeiend aantal com-

municatieprofessionals. Aan die twee onderwerpen – doelgroepen en de groei van het aantal 

communicatieprofessionals – besteden we daarom hieronder kort aandacht.  

2.4.1  Niet alle doelgroepen komen aan bod 

Een goede, gedifferentieerde nieuwsvoorziening brengt nieuws voor zoveel mogelijk groepen 

nieuwsconsumenten in de stad. Specifiek genoemd in interviews als groepen die te weinig aan bod 

kwamen, zijn jongeren, expats en vooral hoogopgeleiden, voor de kennisstad die Leiden ook wil 

zijn. De hoogopgeleide young urban professionals komen niet aan bod in de Leidse media en voor 

hen zijn er inderdaad weinig onderzoeksjournalistiek en diepgravende verhalen, aldus Marjolein 

Zaal, hoofd bestuur en communicatie van de Gemeente Leiden. En ook jongeren en expats komen, 

volgens haar en anderen, te weinig aan hun trekken. 

Leiden profileert zich graag als kennisstad. ‘De concentratie van talent en kennis maakt dat de stad 

al eeuwen een internationale ontmoetingsplaats is waar talent en kennis tot innovatie leiden. En 

dat eco-systeem is juist de reden dat deze regio een vestigingsplaats is voor talloze wetenschapsin-

stituten en innovatieve bedrijven van wereldklasse. Daar profiteert de stad van en daarom wil de 

stad dat graag stimuleren, laten zien en uitdragen.’17 Leiden telt een grote hbo-instelling en een 

universiteit. De Leidse bevolking is relatief hoog opgeleid. Tegenover een Nederlands gemiddelde 

                                                        
17 http://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/paragrafen/bijzonder-programma-kennisstad 

http://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/paragrafen/bijzonder-programma-kennisstad
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van 34% hoogopgeleide beroepsbevolking, staat in Leiden een percentage van 49 (CBS EBB, 2014). 

Veel van deze hoger opgeleide Leidenaren lezen landelijke (en ook wel internationale) dagbladen 

en andere hoogwaardige nieuwsbronnen; ze zijn gewend aan nieuwsvoorzieningen van hoog ni-

veau over hun vakgebied.  

Nieuws over de stad beoordelen de hoogopgeleide Leidenaren vaak als oppervlakkig en kortademig 

en soms ook eenzijdig. ‘Op websites is een en hetzelfde bericht vaak vele malen aan te treffen.’ 

(Rudo Slappendel, directeur Unity), op de lokale en regionale televisie en radio ontbreekt vaak 

diepgang en kwaliteit in de nieuwsvoorziening. Van Bochove:  

Leiden telt een snel groeiend aandeel tijdelijke, vooral Engelstalige bewoners. In de zuidelij-

ke binnenstad is dat aantal al opgelopen tot een kwart van alle inwoners. Deze voor een 

kennisstad, voor burgerschapskwesties en voor de ‘connectivity’ van de stad uiterst belang-

rijke groep wordt in het geheel niet bediend. [Aart van Bochove, oprichter en oud-

voorzitter van Ondernemend Leiden] 

Waarom ga je in Leiden niet eisen dat de projecten tegemoet komen aan de wensen voor 

verdieping van de hoogopgeleiden? Zoals de site Vers Beton in Rotterdam18, of E5219 in 

Eindhoven, allebei universiteitssteden, net als Leiden. [Jan-Jaap Heij, bestuurslid De Coöpe-

ratie, Chief Product Officer van Reporters Online]. 

2.4.2  Groeiend aantal communicatieprofessionals 

Tegelijkertijd noemen diverse respondenten een andere voor de journalistiek zorgwekkende ont-

wikkeling. Opnieuw Aart van Bochove:  

Er is een stortvloed van ‘corporate communication’ in de vorm van periodieken, magazines, 

gesponsorde bijlagen, nieuwsbrieven, websites, social-media-initiatieven. Die stortvloed is 

afkomstig van zowel overheid, bedrijfsleven als instellingen voor onderwijs, kennis en cul-

tuur en wordt maandelijks groter. [Aart van Bochove, oprichter en oud-voorzitter van On-

dernemend Leiden] 

Volgens Van Bochove komt deze verhouding tussen communicatieprofessionals en journalisten 

steeds schever te liggen. Hij ziet hier als nadelen dat corporate communication geen onafhankelijke 

nieuwsvoorziening is en bovendien van wisselende kwaliteit. Deze ontwikkeling is geen specifiek 

                                                        
18 Vers Beton is het online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer. ‘We duiden de stad, hebben het beste met haar 
voor, en richten ons op politiek, kunst & cultuur, stedelijke ontwikkeling, wetenschap, economie en human interest. Vers 
Beton is geen platform voor snel nieuws of uitgaanstips, maar een plek voor diepgang en reflectie. Zie: 
https://versbeton.nl/info/wat-is-vers-beton/ 
19 E52 is naast een Facebookpagina, ook Nederlands en Engelstalig nieuws voor innovatief Eindhoven. ‘Elke dag het echte 
nieuws en de achtergronden over Cultuur, Economie en Innovatie in Eindhoven. Brainport Regio Eindhoven.’ Zie: 
https://E52.nl/en/ 

https://versbeton.nl/info/wat-is-vers-beton/
https://e52.nl/en/
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Leidse, maar landelijke en zelfs internationale ontwikkeling.20 Gijsbert van Es meent dat het in Lei-

den wel meevalt met die communicatieprofessionals: 

Bij de Gemeente Leiden heb je vier bestuurswoordvoerders voor de wethouders. Daarnaast 

worden voor al die tientallen projecten waar de gemeente mee bezig is, zoals de Rijnland-

route, uren ingeboekt voor project-communicatiemedewerkers. Het voornaamste dat zij 

doen is communicatieadvies geven en persberichten schrijven als er een volgende fase is 

bereikt of een knoop is doorgehakt. Maar ze zijn niet met beïnvloeden bezig. Die vier wel, 

maar die project-communicatiemedewerkers niet. [Gijsbert van Es, redacteur NRC, adviseur 

gemeente Leiden] 

Het bezwaar van Van Bochove wordt echter gedeeld door respondenten als Hans Schuurman (Leids 

Nieuwsblad), Frank Provoost (Mare) en Marijn Kramp (Leidsch Dagblad). 

2.5  Conclusie: meer kanalen, minder kwaliteit 
In kwantitatief opzicht laat Leiden een divers en rijk medialandschap zien met veel verschillende 

kanalen en media. Dat beeld is voortdurend in beweging en zelfs tijdens het schrijven van dit rap-

port kwamen er media bij en vielen er af en werden andere overgenomen door andere eigenaren. 

Jeroen Maters (directeur Maters & Hermsen): ‘Er is in Leiden geen verschraling van het medialand-

schap, maar van de journalistiek.’  

Uit kwantitatief benchmark onderzoek blijkt dat Leiden niet voorop loopt waar het gaat om de 

hoeveelheid lokaal nieuws op papier en het Leidsch Dagblad levert in 2014 minder nieuws dan de 

andere lokale bladen uit vergelijkbare steden. Wel gaat een relatief groot percentage van dat 

nieuws over lokale aangelegenheden. In Leiden is meer dan gemiddelde aandacht voor 112-

nieuws. In absolute termen heeft Leiden veel nieuwsberichten, maar slechts een klein aandeel 

daarvan is te rekenen onder de categorie ‘verdieping’. Er zijn nieuwe platforms en kanalen ont-

staan – vooral online – die zich vullen met werk van zowel professionele als burgerjournalisten, 

maar in journalistieke kwaliteit is de resultante niet positief. Joost van der Stel (directeur Lei-

den.tv): ‘Het meeste behoefte in de stad hebben we aan kritische onafhankelijke journalistiek’. 

Diepgang, impact, continuïteit worden in het huidige medialandschap binnen Kennisstad Leiden 

niet voldoende gewaarborgd. Thomas Bruning typeerde het aldus: ‘Wie naar het Leidse medialand-

schap kijkt, ziet een volle etalage. Maar wie naar binnen gaat merkt dat het een winkel is met veel 

lege dozen.’ 

  

                                                        
20 Davies (2009), Lewis, Williams, Franklin (2008), O’Neill, O’Connor (2008), Williams, Harte, Turner (2015), Prenger [e.a] 
(2011).  



 
 
28 
 

 

  



 
 

29 
 

  

3  Stimulering van de lokale journalistiek in Leiden 

Als het met een branche in de economie slechter gaan, kun je de markt zijn werk laten doen, of je 

kunt steun bieden. In dit hoofdstuk onderbouwen we waarom stimulering van journalistiek als een 

speciaal economisch goed noodzakelijk en nuttig is. We gaan in op de vraag wat er mogelijk is en 

wat juridische haken en ogen zijn aan een voorstel voor stimulering van de journalistiek. Tot slot 

bespreken we een aantal vergelijkbare initiatieven. 

3.1  Waarom stimulering? 

3.1.1  Lokale journalistiek als bijzondere economische waarde 

De econoom Ali (2016) breekt in een publicatie in The Journal of Information Policy een lans voor 

een andere economische kijk op lokale journalistiek. In plaats van lokale journalistiek te beschou-

wen als public good zouden we lokale journalistiek moeten beschouwen als een merit good.21 Pu-

blic goods of publieke goederen zijn – samen met semi-publieke goederen – de zaken waarin een 

overheid investeert omdat de burger ze nodig heeft, maar waarbij de markt er niet of niet volledig 

in slaagt om ze zelfstandig financieel overeind te houden.  

Herbert Gans concludeerde in 1979 in zijn klassieke studie over de journalistiek Deciding what’s 

news al dat een vorm van overheidssteun voor een diverse en pluriforme journalistiek noodzakelijk 

is: 

Since news is not merely a consumer product but a utility as well, I think that the federal 

government should supply at least some of the funds for multiperspectival news. (...) First 

multiperspectival news will better inform the citizenry; second it will bring about a more 

representative symbolic arena; and most important, both will enhance democracy. [Gans 

1979, p 328-329] 

Voorbeelden die in dit kader vaak genoemd worden, zijn dijken en defensie en – semi-publiek – 

wegen, stadsverlichting of een ambtenarenapparaat. En dus de overheidssteun aan lokale journa-

listiek.  

Dergelijke publieke goederen en diensten zijn duur om te produceren, ze leveren weinig financieel 

gewin op en worden daardoor doorgaans ondergewaardeerd door consumenten. Typerend voor 

dergelijke goederen is dus dat ze zich deels aan de mechanismen van vraag en aanbod onttrekken: 

ze worden ook geproduceerd als ze niet winstgevend zijn. Maar als publieke goederen of diensten 

niet meer nodig zijn, worden ze niet meer geproduceerd. De lantaarnopsteker bestaat niet meer, 

net als de Boldootkar22 en het buurtbadhuis of het postkantoor. Merit goods daarentegen onttrek-

                                                        
21 Zie Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill Book Company, Inc. 
22 De Boldootkar is een benaming voor de wagen die, voordat riolen in zwang kwamen, in steden de uitwerpselen huis aan 
huis ophaalden. 
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ken zich nog een stap verder aan die economische wetten van vraag en aanbod: ze worden name-

lijk gesubsidieerd los van de vraag, omdat een overheid vindt dat het nodig is, dat het goed is voor 

burgers. Denk hierbij aan theaterbezoek, de instandhouding van een uniek natuurgebied of het in 

stand houden van een bibliotheek of een monument. De onderliggende motivatie is dus niet van 

economische aard, maar een normatief idee over hoe een goede samenleving ingericht dient te 

zijn. 

In eerste instantie bestaat wellicht de neiging om journalistiek als een gewoon economisch goed te 

zien: als het niet meer verkoopt, dan verkoop je het bedrijf of trekt de stekker eruit. Veel mensen 

zullen bereid zijn om lokale journalistiek misschien nog als een publiek goed te zien: iets wat steun 

kan gebruiken, maar waar we de stekker uit trekken als het te weinig oplevert of te veel gaat kos-

ten. Maar, zo betoogt Ali, het zou voor onze visie op die lokale journalistiek beter en eerlijker zijn 

als we het beschouwen als een merit good, als een dienst waarvan we het, ongeacht de vraag er-

naar, belangrijk vinden dat onze burgers erover kunnen beschikken.  

Als al die communicatiemedewerkers met publiek geld betaald worden, dan zouden we het 

ook doodnormaal moeten vinden om een beetje kritische tegenmacht te bieden. Om capa-

citeit vrij te spelen; om de waakhondfunctie te vervullen; om serieus ingewikkelde dingen 

te onderzoeken. Dat kost tijd en vergt goede mensen, en gaat tijdens marktfalen niet van-

zelf. Dat is ook weer een argument om te zeggen dat het doodnormaal is dat en een stimu-

leringsfonds komt, omdat het ook normaal is dat de gemeente 20 communicatiemedewer-

kers in dienst heeft? Daar gaan ook publieke middelen in. [Gijsbert van Es, redacteur NRC, 

adviseur gemeente Leiden] 

Dat betekent ten eerste dat de idee van lokale journalistiek als verdienmodel definitief moet wor-

den opgegeven. Wie in lokale kwaliteitsjournalistiek investeert met het perspectief dat die op den 

duur zelf de broek kan ophouden, komt – zo leren tal van ervaringen in het land – bedrogen uit. 

Het Eindhovens initiatief van Bart Brouwers, E52, gericht op duurzame innovatie, technologie en 

economie (in combinatie met de universiteit) is hier een voorbeeld van: 

We hadden wel een berekening gemaakt en kwamen er op uit dat we tussen de 8000 en 

10.000 abonnees nodig hadden om het te kunnen bedruipen. Nou dat is twee jaar geleden, 

en nu hebben we 200 abonnees. Niet gelukt dus, en vorig jaar stonden we op het punt om 

de stekker eruit te trekken met het idee dat het een goede poging was. We kregen ook veel 

sympathie en hadden een groeiend bereik, en we waren ook trots op wat we hadden ge-

daan, maar het kwam niet uit, zou je kunnen zeggen. [Bart Brouwers, initiatiefnemer E52] 

Ook Leiden.nu is er volgens een van de initiatiefnemers Maurits von Heijden, niet in geslaagd om 

een verdienmodel te vinden voor een nieuwswebsite met kwalitatief hoogwaardig nieuws. Met die 

kwaliteit zat het wel goed, maar het geld bleef uit: 
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Het was de bedoeling dat we na die anderhalf jaar funding met een businessmodel zouden 

draaien, maar dat konden we gewoon niet vinden. [Maurits von Heijden, hoofdredacteur 

Leiden.nu] 

De motivatie om er geld en energie in te steken moet daarom niet gerelateerd zijn aan de econo-

mische vraag of de winst die ermee te behalen valt. Het is een morele keuze, die samenhangt met 

een visie op de samenleving. Vergelijk het met het in stand houden van een natuurgebied als de 

Waddenzee of een monument. Vragen over rendement zijn daarbij niet aan de orde en ook als 

mensen het niet uit zichzelf nodig vinden, is er een overheid die het nodig vindt dat dergelijke 

voorzieningen bestaan. Wat hier vooral ter zake doet is de vraag hoe de gemeente zich wil profile-

ren. Niet ‘Wat levert het de gemeente op?’, maar ‘Wat voor gemeente wil je zijn?’ moet daarbij de 

leidende vraag zijn. 

Als de markt het zelf moet redden, kan ik je vertellen dat er over tien jaar heel weinig jour-

nalistiek over is. Zeker in de regio. [Rimmer Mulder, Mediafonds Friesland] 

Door lokale kwaliteitsjournalistiek te beschouwen als een merit good, vermijden we discussies over 

kosten, verdienmodellen en budgetten en kan de discussie zich focussen op de vraag wat de lokale 

overheid belangrijk vindt en hoe ze zich wil profileren veel adequater en scherper gevoerd worden. 

Voor een gemeente die zich wil profileren als een gemeente die belang hecht aan een kritische blik 

op het Leidse leven en het eigen functioneren, is investeren in lokale journalistiek een goede zaak. 

Maar niet alleen om die reden, want er zijn meer redenen om een gemeente te willen zijn die in-

vesteert in lokale journalistiek. 

Op het gebied van lokale en regionale journalistiek is er hier sprake van marktfalen. Aan de 

vraagzijde is kennelijk onvoldoende behoefte aan bestaande vormen van de journalistiek. 

En aan de aanbodzijde komt de financiering niet meer vanzelf. Wanneer we constateren 

dat de markt in het publieke domein zijn werk niet doet, moet de overheid inspringen. De 

universiteit zou ook niet bestaan zonder overheidsfinanciering. En het is toch niet zo dat de 

Tweede Kamer beslist hoe jij hier wetenschap beoefent. Dus het hele hoger onderwijs is 

voor een deel door publieke middelen gefinancierd, omdat we dat belangrijk vinden. De 

museumsector is ook nog steeds voor 90% met publieke middelen gefinancierd, omdat we 

het bezoeken en onderhouden van publiek erfgoed belangrijk vinden. En ik vind dat journa-

listiek ook in dat register terecht is gekomen. [Gijsbert van Es, redacteur NRC, adviseur ge-

meente Leiden] 

3.1.2  Meer dan de vierde macht 

In tal van onderzoeken wordt benadrukt hoezeer lokale journalistiek een belangrijk instrument is 

van de democratie. Journalistiek wordt vaak de vierde macht genoemd: naast de wetgevende, de 

uitvoerende en de rechtsprekende macht uit de Trias Politica van Montesquieu, is de journalistiek 

de macht die de macht controleert, de veelgenoemde waakhondfunctie van de journalistiek. Rege-

ring en parlement zijn afhankelijk van de pers om het volk mee te delen wat er door de politici 
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wordt gedaan. Ze informeert burgers over de grotere en kleinere gebeurtenissen in hun omgeving 

en helpt hen overwogen keuzes te maken.23 Maar journalistiek creëert ook een gemeenschappelij-

ke lokale identiteit en gedeelde geografische afkomst. (Hellekant e.a., 2016). Het draagt daarmee 

bij aan het sociaal kapitaal in een gemeenschap (Richards, 2013). En journalistiek is naast een cru-

ciale bron van informatie een sociaal bindmiddel en een debat-arena voor sociale gemeenschap-

pen (Wadbring & Bergström 2015).  

Opkomst verkiezingen 

Uit ander onderzoek blijkt dat de mate waarin burgers lokaal nieuws volgen indicatief is voor het 

politieke engagement in een gemeenschap (Putnam 2000). De kwaliteit van lokale nieuwsmedia 

vergroot maatschappelijke betrokkenheid (Hess & Waller 2017). En uit Deens onderzoek onder 98 

van de 270 Deense gemeenten bleek dat de kwaliteit van lokale nieuwsmedia samenhangt met de 

opkomstcijfers bij lokale verkiezingen (Baekgaard e.a. 2014). 

Kortom: lokale media hebben invloed op de publieke sfeer, op de onderwerpen waarover gespro-

ken wordt en op de toon waarmee over die onderwerp wordt gesproken.  

Een kwalitatief hoogwaardige journalistiek biedt burgers indirect een platform om zaken op de 

agenda te zetten en dat maakt dat in de gemeenschap het gevoel ontstaat dat men gezien en ge-

hoord wordt. Daarmee kan het een belangrijke functie vervullen in het dichten van de kloof tussen 

burger en bestuur: het nieuwsmedium kan het forum worden waar beiden elkaar ontmoeten en in 

debat gaan, waar standpunten verhelderd worden, argumenten getoetst en wellicht zelfs me-

ningsverschillen opgelost. 

Wat ik belangrijk vind, is dat de politiek goed is aangehaakt op elke groep van de bevolking en dat 

ze een stad ontwikkelen die past bij wat de mensen willen. En ik vond dat dat voor 2005 niet ge-

beurde, dat de stad jarenlang niet deed wat de bevolking was en wilde. En ik vind dat de belang-

rijkste rol van de lokale media is om die kloof kleiner te maken. [Jeroen Maters, Maters & Herm-

sen] 

Door kwaliteitsjournalistiek te beschouwen als een merit good, wordt de vraag naar wie die goe-

deren gaan consumeren iets minder relevant: het gaat er immers niet om of er een markt is. Het 

gaat erom dat het een belangrijke waarde is. Over het voorliggende onderzoek is van diverse zijden 

opgemerkt dat het te weinig kijkt naar de vraagkant, naar wat de burger wil. Die zou, zo werd ge-

suggereerd, niet per definitie geïnteresseerd zijn in diepgravende verhalen. En dat kan zo zijn: wie 

alleen uit is op veel clicks, kan het beste video’s van dansende poezen op zijn site plaatsen.  

Uiteindelijk is dit het gouden ei-probleem van de journalistiek: hoe krijg je mensen zo ver dingen te 

lezen die ze eigenlijk niet willen lezen? Of waarvan ze niet weten dat ze ze willen lezen. Ik denk dat 

                                                        
23 Zie bijv. Anderson 2013 Bailard 2014, Cushion & Franklin 2015, Firmstone & Coleman 2015, Nielsen, 2015, Williams, Harte & 
Turner 2015. 
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je daarom de infrastructuur die je al hebt moet versterken, moet verjongen en beter moet digitali-

seren. [Frank Provoost, hoofdredacteur Mare] 

Los van het feit dat het uitdrukkelijk niet de opdracht was om marktonderzoek te doen, is dit voor 

een product als kwalitatief hoogwaardige journalistiek niet de eerste vraag die gesteld moet wor-

den. Aan de andere kant heeft ongelezen, onbeluisterde of onbekeken journalistiek geen bestaans-

recht. Vandaar dat geadviseerd wordt om te allen tijde aan te sluiten bij de bestaande infrastruc-

tuur, dat wil zeggen de kanalen die er al zijn en die naar behoren functioneren. 

3.2  Juridische beperking aan het fonds 
Los van de vraag naar de geloofwaardigheid en de morele wenselijkheid van overheidssteun aan 

lokale journalistiek, kent het stimuleren van lokale media ook een aantal juridische aspecten. De 

Wet Markt en Overheid en de Mediawet vormen de relevante wettelijke kaders die we hier kort 

bespreken. Definitief en afdoende kan een behandeling van die kaders binnen het bestek van deze 

notitie niet zijn; daarvoor is de wet- en regelgeving te complex en de invulling van het fonds nog te 

weinig tot op detailniveau uitgewerkt. Deze notitie geeft daarom een globale oriëntatie op de ha-

ken en ogen aan gemeentelijke steun aan lokale journalistiek, maar uitdrukkelijk geen juridische 

toetsing. De gemeente moet daarom de definitief uitgewerkte variant nog juridisch laten toetsen. 

Voor dit stuk worden nu twee vragen behandeld: 

- Geldt gemeentelijke steun aan de journalistiek als concurrentievervalsing? 

- Geldt gemeentelijke steun aan de journalistiek als sponsoring van nieuws? 

 

Voor beantwoording van deze vragen hebben we onder andere advies ingewonnen bij Wouter 

Hins, bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden en Paul van Veen, juridisch advi-

seur bij het Commissariaat voor de Media en Eddy Pronk, jurist bij de gemeente Leiden. 

3.2.1  De wet Markt & Overheid 

Op de vraag over de concurrentievervalsing heeft de wet Markt & Overheid betrekking. Die wet 

heeft als doel concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudin-

gen tussen overheden en bedrijven te creëren. Daar vallen dus ook lokale overheden en mediabe-

drijven onder. Indien de organisatie die de eventuele steun verstrekt een gemeente is (of een van 

die gemeente afhankelijke stichting) is de wet Markt en Overheid van toepassing. Aangezien het 

verlenen van subsidie aan een onafhankelijke stichting ten behoeve van een mediafonds geen eco-

nomische activiteit is, vormt de wet Markt en Overheid evenwel geen belemmering.24 

Wel adviseren de opstellers van dit rapport om het uiteindelijke in detail ingevulde plan voor het 

fonds juridisch te laten toetsen door een gespecialiseerde jurist. 

                                                        
24

 De Autoriteit Consument & Markt heeft voor dit doel een internettool ontwikkeld. Zie daarvoor: 
http://markt-overheid.acm.nl/?name=decision-tree-1 
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3.2.2  De Mediawet 

Staatssecretaris Dekker heeft medio oktober 2016 een nieuwe Mediawet door de Eerste Kamer 

geloodst. Die wet behelst een reeks aanpassingen op de Mediawet van 2008 en heeft betrekking 

op zowel publieke als commerciële mediadiensten. Per gemeente is er ruimte voor maximaal één 

lokale publieke omroep. In Leiden is dat ten tijde van het verschijnen van dit rapport Unity. Naast 

Unity is er ook nog een Regionale Omroep actief in Leiden, Omroep West. Zij ontvangen beide sub-

sidie. Print media, zoals het Leidsch Dagblad, het Witte Weekblad, het Leids Nieuwsblad, Sleutel-

stad, Los en LEVEN zijn commercieel en vallen niet onder de mediawet. 

Van belang voor het voorliggende voorstel is wetgeving in de mediawet rondom publiek-private 

samenwerking. De mediawet schrijft voor in artikel 2.141 dat er met belastinggeld (voor publieke 

partijen, zoals bijvoorbeeld een regionale omroep) geen private partijen, zoals kranten, mogen 

worden gesteund. Dat was volgens Broersma e.a. (2016)25 een van de redenen dat bijvoorbeeld de 

regionale samenwerking in Brabant sneuvelde: een verruiming van de mediawet op dit punt bleek 

toen niet te realiseren.26  

Inmiddels lijkt die wetgeving aangepast. Sinds februari 2013 is er geen voorafgaande toestemming 

meer nodig van het Commissariaat van de Media voor samenwerking tussen regionale kranten, 

regionale omroep en culturele instellingen. Dat staat in het experimenteerartikel dat deel uitmaakt 

van de wijziging op de Mediawet van 2008. 

De overige samenwerkingsregels blijven van kracht: de redactionele verantwoordelijkheid en onaf-

hankelijkheid van de publieke omroep moet overeind blijven en er mogen geen publieke middelen 

naar commerciële activiteiten of partners vloeien. Het experimenteerartikel is in 2011 aangekon-

digd door toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt en heeft als doel de samenwerking tussen 

met name regionale omroepen en regionale dagbladen te bevorderen. De goedkeuringsprocedure 

van het Commissariaat, die in de praktijk een belemmerende werking had op samenwerkingsinitia-

tieven, blijft voortaan achterwege, aldus de website van NDP nieuwsmedia.27 Samenwerking is 

overigens geen harde eis in ons fondsvoorstel. Doordat wel publicatie of uitzending via bestaande 

kanalen wordt geadviseerd, zou er toch zo’n samenwerking kunnen ontstaan. 

Wat is precies het probleem van publiek-private samenwerking? In een brochure over publiek-

private samenwerking licht het Commissariaat voor de Media dit toe.28 Portee van die toelichting is 

                                                        
25 Broersma, M., Brouwers, B., Horst, K. ter, Zuiderveld, E. (2016). Journalistiek in Drenthe: een scenario-verkenning. Centre for 
Media and Journalism Studies Rijksuniversiteit Groningen. 
26 In het desbetreffende artikel 2.141 van de mediawet staat: De NPO en de publieke media-instellingen zijn met al hun activi-

teiten niet dienstbaar aan het maken van winst door derden en tonen dat desgevraagd naar genoegen van het Commissariaat 

aan. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de omroepverenigingen die 

hij vertegenwoordigt, met al hun activiteiten niet dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden en tonen dat desge-

vraagd naar genoegen van het Commissariaat aan. (Merk op dat de brief van Sander Dekker, d.d. 23 november 2016 zich al-

leen uitspreekt over samenwerking tussen regionale publieke partijen.) 

27 http://www.ndpnieuwsmedia.nl/2013/02/14/ruimere-mogelijkheden-voor-publiek-private-samenwerking/ 

28 https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2013/07/Brochure-publiek-private-samenwerking.pdf. 
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dat bij alle gevallen van samenwerking het verbod op dienstbaarheid geldt (art 2.141 Mediawet 

2008). Dat betekent dat het publieke omroepen verboden is dienstbaar te zijn aan het maken van 

winst door derden. Anders gezegd: derden mogen uit de samenwerking met de publieke omroep 

niet een meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel behalen. 

Kijk, als wij met het AD hadden samengewerkt, had je er donder op kunnen zeggen dat 

daarover de pleuris was uitgebroken, want met publiek geld wordt de krant gesponsord. 

Andersom vond de krant het moeilijk om met ons samen te werken, wat zij moesten hard 

werken voor advertenties en wij kregen elk jaar subsidiegeld. [Renzo Veenstra, hoofdredac-

teur Omroep West] 

Ook Rudo Slappendel, directeur van Unity FM, illustreert hoe hij in sommige gevallen minder flexi-

bel met commerciële partijen kan omgaan: 

Op het gebied van nieuws kan ik met het Leidsch Dagblad best ver gaan. Op de radio kan ik 

niet zeggen; ‘Nou, bedankt voor je bijdrage. Heb je nog geen abonnement, bestel ‘m dan 

nu. Maar je kunt wel een interview met een geïnformeerde LD-journalist hebben of de ach-

tergronden wat dieper uitspitten of op de radio zeggen dat dat onderwerp morgen ook in 

de krant staat. In een stadsmagazine als Los zit veel minder nieuwswaarde. Dus op het 

moment dat wij daarmee gaan samenwerken, zal het Commissariaat van de Media zeggen 

dat dat een heel stuk commerciëler is dan het Leidsch Dagblad. Daar zit het grote verschil. 

Zo had Leven Magazine een tv-show gemaakt, die wij heel graag wilden uitzenden, maar 

dan wordt er gezegd dat als je dat uitzendt, je je dienstbaar maakt aan de naam ‘Leven’, 

wat hen kan opleveren dat meer mensen het blad gaan kopen. Het was een hele mooie 

talkshow, maar wij mochten het dus niet doen. [Rudo Slappendel, directeur Unity] 

Verschillende malen is tijdens interviews gesuggereerd dat samenwerkingsverbanden een beter 

middel zijn om lokale en regionale journalistiek te bevorderen. Volgens sommige ondervraagden 

werkt de wetgeving daarin niet mee. En dat maakt een fonds zonder de noodzaak van samenwer-

king een eenvoudiger middel dan een fonds met die eis. Renzo Veenstra van Omroep West: 

… als we het met een commerciële partij zouden doen, zouden we een experimenteerver-

gunning moeten aanvragen bij het Commissariaat voor de Media. (...) De samenwerking die 

wij nu hebben met lokale, publieke omroepen, daar zou je van denken dat dat mag, maar 

dat mag dus eigenlijk niet. (...) officieel moet je dit dus aanmelden als nevenactiviteit. Dus 

de wet is daarin voor ons wel een hobbel. [Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West] 
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3.2.3  Sponsoring 

Tot slot de term sponsoring. Sponsoring van nieuwsprogramma’s op radio en tv is verboden. Het 

Commissariaat voor de Media zegt op haar website: 

Voor de publieke omroep geldt in principe een sponsorverbod. Alleen culturele program-

ma’s, educatieve programma’s en verslagen van sportevenementen en evenementen ten 

behoeve van ideële doeleinden mogen worden gesponsord. Deze programma’s mogen niet 

worden gesponsord als zij geheel of gedeeltelijk bestaan uit nieuws, actualiteiten of politie-

ke informatie (...). De regels die gelden voor sponsoring bij de publieke en bij de commerci-

ele omroep, zijn uitgewerkt in respectievelijk de Beleidsregels sponsoring publieke omroep 

(BSPO) en de Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen.29 

Voor de publieke omroep geldt dus in principe een sponsorverbod op journalistiek. Toch biedt de 

wet een escape. Er is namelijk geen sprake van sponsoring als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 

de wet indien een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van media-aanbod 

wordt verstrekt door: 

a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen onderneming uitoefenen; 

b. de media-instelling die het media-aanbod verzorgt waarvoor de bijdrage wordt ver-

strekt; of 

c. de (co)producent die zich gewoonlijk bezighoudt met de vervaardiging van audiovisuele 

producties en die geheel of gedeeltelijk is belast met de productie van het media-

aanbod waarvoor de bijdrage wordt verstrekt. 

 

Onder sponsoring valt eveneens niet het verstrekken van een niet-financiële bijdrage die in het 

programma niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld. Het gaat dan om kleine bedra-

gen of zaken die in bruikleen zijn verstrekt.  

Wouter Hins, bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden, benadrukt dat in dit 

soort gevallen van belang is om het gemeentelijk bestuur en het stimuleringsfonds goed van elkaar 

te scheiden. Hij adviseert het te gieten in de vorm van een privaatrechtelijke organisatie en niet in 

een bestuursrechtelijk orgaan:  

Je geeft het dan echt uit handen met als opdracht: ‘Bevorder daarmee de lokale pers.’ Om 

zowel juridische risico’s als morele risico’s te vermijden is het bij iedere vorm van steun 

door een overheid aan lokale media zaak deze zo transparant mogelijk te laten zijn, maar 

daarnaast de beoordeling van eventuele subsidiëring organisatorisch zo ver mogelijk weg 

                                                        
29 Geactualiseerd is de Regeling van het Commissariaat voor de Media van 17 mei 2016 houdende beleidsregels ten aanzien 
van sponsoring van publieke media-instellingen en regels ten aanzien van titelsponsoring. Voor commerciële media-
instellingen zijn er de (nog niet geactualiseerde) Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen uit 2012. 
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te halen bij de subsidieverstrekker – in dit geval de gemeente Leiden. [Wouter Hins, bijzon-

der hoogleraar mediarecht aan de Universiteit leiden] 

Kortom: financiële steun die een gemeente verstrekt aan een lokale omroep of aan nieuwspro-

gramma’s binnen zo’n lokale omroep vallen niet onder sponsoring en zijn derhalve niet verboden. 

Voor de wijze waarop die steun wordt toegekend en aan de manier waarop de sponsor wordt ver-

meld, gelden vervolgens strikte regels, maar dat is de verantwoording van de omroep zelf. Voor 

steun aan commerciële omroepen geldt hetzelfde. 

3.3  Vergelijkbare initiatieven in het land 
Leiden is niet de eerste Nederlandse gemeente die een verschraling in het lokale nieuws signaleert 

en daar iets aan wil doen. De afgelopen jaren is op veel andere plekken in Nederland (en daarbui-

ten) geconstateerd dat veel lokale nieuwsbedrijven niet in staat zijn voldoende middelen te gene-

reren om op een adequate wijze te voorzien in de nieuwsbehoefte. In het kader van de rapportage 

over de stand van zaken van de journalistiek in Drenthe30 hebben de Groningse onderzoekers 

Broersma en Brouwers in hoofdstuk 3 van hun rapport in 2016 een overzicht gegeven van dergelij-

ke initiatieven. Zij onderscheiden drie typen initiatieven ter versterking van regionale en lokale 

journalistiek: mediafondsen, regionale samenwerkingsverbanden in Mediacentra en ad hoc sa-

menwerkingen en bredere samenwerking met ook niet-journalistieke partijen.. Hieronder nemen 

we in deze paragraaf delen daarvan verkort over. Daarbij gaat onze aandacht – gezien de focus van 

dit rapport – vooral uit naar de mediafondsen. 

3.3.1  Mediafondsen 

Op landelijk niveau kent Nederland het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een fonds dat 

kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek stimuleert door met geld, kennis en 

onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen. Het 

fonds werd halverwege de jaren zeventig opgericht als Bedrijfsfonds voor de Pers om noodlijdende 

persorganen tijdelijk financieel te steunen. Inkomsten van het fonds komen van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2015 had het fonds een bedrag van € 892.500,- beschikbaar. 

Daarbij komen nog twee regelingen (Regeling Regionale Journalistieke Samenwerking en de Subsi-

die voor Samenwerking). In totaal ontving het fonds € 2.2 miljoen.31 

Op nationaal niveau is er verder het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Het is een particu-

lier initiatief van een groep bekende journalisten en ontvangt sinds de oprichting in 1990 subsidie 

van het ministerie van OCW. Sindsdien heeft het Fonds BJP meer dan 4000 subsidie-aanvragen 

ontvangen, waarvan er in totaal ruim 1200 zijn gehonoreerd. Het Fonds BJP heeft bijgedragen aan 

het succes van journalisten als Judith Koelemeijer, Geert Mak, Jeroen Smit en Annejet van der Zijl. 

Het fonds richt zich vooral op ‘financiële steun aan artikelen, reportages, longreads, journalistieke 

                                                        
30 Broersma, M., Brouwers, B., Horst, K. ter, Zuiderveld, E. (2016). Journalistiek in Drenthe: een scenarioverkenning. Centre for 
Media and Journalism Studies, Rijksuniversiteit Groningen. 
31 Jaarverslag Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2015. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pers_(media)
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boeken en biografieën. Het gaat om projecten die zodanig tijdrovend van aard zijn dat zij naar ver-

wachting zonder deze financiële steun niet tot stand zullen komen. De projecten moeten resulte-

ren in boeken of artikelen voor Nederlandse kranten of tijdschriften – gedrukt dan wel digitaal. De 

steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten of auteurs. Aanvra-

gen worden beoordeeld door een zeskoppig bestuur, bestaande uit professionals uit de journalis-

tieke- en uitgeverswereld.’ Het fonds kende in 2015 aan 52 projecten een bedrag toe. In totaal 

werd in 2015 € 341.491,- subsidie verstrekt. Gemiddeld werd per project € 6.567,- toegekend. 

Friesland en Zeeland 

Andere fondsen opereren op provinciaal niveau. Zo is bijvoorbeeld in de provincies Friesland en 

Zeeland de afgelopen jaren geëxperimenteerd met mediafondsen. Op het niveau van de provincie 

werd een bedrag gereserveerd dat door een onafhankelijke commissie verdeeld werd. Media en 

journalisten konden aanvragen doen voor journalistieke producten en producten die een struc-

tuurversterking brengen van de journalistiek. In feite lijken dit soort fondsen op het landelijke Sti-

muleringsfonds voor de Journalistiek. 

Friesland kent (of kende: het fonds ‘slaapt’) het Fries Mediafonds. Gedeputeerde Staten stelden in 

2013 € 100.000,- ter beschikking voor aanvragen uit de Friese journalistiek, bestemd voor innova-

tieve projecten en onderzoeksjournalistiek. Gedeputeerde Staten bepaalden op grond van de 

voordracht van een onafhankelijke commissie over het toewijzen van de subsidie. Volgens Rimmer 

Mulder (initiatiefnemer samenwerkingsverband Friesland) volgde Gedeputeerde Staten het advies 

van de commissie altijd op: ‘De inmenging van de politiek was minimaal.’ In drie jaar tijd zijn er 48 

aanvragen gedaan, waarvan er 9 werden gehonoreerd.32 Al moet je dat aantal aanvragen volgens 

Mulder met een korreltje zout nemen: soms was er één aanvrager die zes aanvragen deed, die 

alleen op detail van elkaar verschilden. Het fonds werd niet door iedereen als een succes gezien. 

‘Te weinig vernieuwingsdrang.’ volgens Mulder. Een ander punt dat Broersma e.a. (2016) signale-

ren is het feit dat alleen professionele media met rechtspersoonlijkheid een aanvraag konden in-

dienen, waardoor freelancers werden uitgesloten. Een aanpassing van dit criterium is er vanwege 

juridische beperkingen nooit van gekomen. Ook werd er, aldus Broersma en Brouwers, geklaagd 

over de ambtelijkheid en de duur van de behandeling van de aanvragen. In 2015 werd het fonds 

stilgelegd in afwachting van de ontwikkeling van een regionaal mediacentrum. Mulder benadrukte 

in een vraaggesprek met ons dat initiatiefnemers van dit soort fondsen ervoor moeten waken te 

veel doelen te willen realiseren:  

‘Dat is denk ik wel een les voor andere overheden: ga het niet verwarren met allemaal an-

dere dingen, zoals dat het de economie moet versterken. Ik denk dat je er van uit moet 

gaan en je moet beperken tot het doel dat het de onafhankelijke journalistiek, kwalitatieve 

journalistiek moet dienen.’ [Rimmer Mulder, Mediafonds Friesland] 

                                                        
32 Broersma, M., Brouwers, B., Horst, K. ter, Zuiderveld, E. 2016. 
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In aanvulling op het Fries Mediafonds richtten twee documentairemakers in 2015 een Noordelijk 

Mediafonds op. Dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Ook is er eind 2015 door de drie 

noordelijke provincies over een samenwerkingsverband gesproken, maar ook dat heeft nog niet tot 

concrete resultaten geleid. 

Ook Zeeland richtte in 2012 een mediafonds specifiek voor regionale documentaires, het Docu-

mentairefonds Zeeland. De Provincie fourneert samen met bedrijven hiervoor € 40.000,- per jaar. 

Het fonds wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland en subsidieert maximaal 

per documentaire € 20.000,-. Het fonds heeft € 40.000,- per jaar te vergeven.33 

Drenthe 

In navolging van het rapport van Broersma en Brouwers, besloot op 10 januari 2017 de provincie 

Drenthe een Mediafonds voor de provincie Drenthe op te richten om ontwikkelingen bij regionale 

media te ondersteunen. Daarvoor werd voor de gehele provincie voor de duur van een jaar € 

50.000,- gereserveerd. In het voorafgaande jaar was RTV Drenthe te verstaan gegeven dat ze struc-

tureel € 1,1 miljoen per jaar moet inleveren van Den Haag. Alle lokale omroepen moeten samen 

een structurele bezuiniging doorvoeren van 17 miljoen per jaar. Het jaarlijkse bedrag voor het sti-

muleringsfonds is nog niet vastgesteld. Dat gebeurt in de voorjaarsnota van de provincie. Volgens 

gedeputeerde Cees Bijl is er rond de € 50.000,- beschikbaar.34 

Amersfoort 

De gemeente Amersfoort heeft een Mediafonds (jaarlijks € 44.000,-) ondergebracht in het fonds 

Subsidie voor podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie. In 2011 is uit het 

mediabudget van € 180.000,- een bedrag van € 85.000,- als verplicht deel naar de lokale omroep 

gegaan. De rest naar een nieuw mediastimuleringsfonds, maar wel na een bezuinigingsronde: van 

€ 95.000,- is er € 44.000,- overgebleven. Het fonds is begonnen als een innovatiefonds (ambtelijke 

commissie), vooral gericht op techniek, platforms en mediakanalen om de wijken te bereiken. 

Maar het ontbrak aan onderzoeksjournalistiek en content. Het fonds vraagt nu ook om journalis-

tieke producties en dat is met bijvoorbeeld series artikelen in het huis-aan-huisbladen naar meer 

tevredenheid van de adviescommissie. Ook projecten die bepaald kritisch waren over de rol van de 

gemeente (over projectontwikkelaar Vahstal en over KADE, een nieuw cultureel centrum) zijn ge-

honoreerd. De commissie staat op afstand van de gemeente. Fokkemijn Verwers is als ambtelijk 

secretaris van het fonds in dienst van de gemeente. Levert dat niet te weinig afstand op? 

Ik hoor er geen klachten over. Als je het secretariaat en de verslaglegging en de financiële 

afhandeling allemaal buiten de gemeente belegt, wordt dat voor je het weet een grote kos-

tenpost die ten laste van het fonds gaat. En nu gaat deze subsidie in de grote subsidieflow 

en verantwoording mee. Het belangrijkste is om de commissie op afstand te houden. Ik heb 

                                                        
33 Zie voor doelstelling en indieningscriteria: 
http://www.cultuurfonds.nl/uploads/files/downloads/Zeeland/richtlijnen%20_docufonds_def_versie.pdf 
34 RTV Drenthe.nl, 10 januari 2017. 
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bovendien geen stemrecht in de commissie. [Fokkemijn Verwers, secretaris Amersfoorts 

fonds Subsidie voor podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie] 

Het fonds is bedoeld voor zelfstandig werkende journalisten, mediabedrijven en studenten journa-

listiek (hbo, wo). Ze hebben een reglement met diverse criteria waaraan de aanvragen moeten 

voldoen.35 

 

We hebben een puntentelling: Aanvragen die onvoldoende scoren op journalistieke kwali-

teit (minder dan 3 punten) komen niet voor subsidie in aanmerking. Aanvragen die vol-

doende scoren (minimaal 3 punten uit 5) worden vervolgens getoetst aan de overige crite-

ria: innovatief karakter/originaliteit, maatschappelijke relevantie, bereik en samenwerking 

en op financiële onderbouwing. Aanvragen die minder dan 15 punten scoren komen niet 

voor subsidie in aanmerking. De toetsing van de adviesgroep levert een score op, een ad-

vies over de toe te kennen subsidie en een onderbouwing van beide op. (…) Journalistieke 

kwaliteit is belangrijkste. Als dat onvoldoende is hoeven we de andere geeneens te toet-

sen. In de praktijk vallen nogal wat voorstellen van burgerjournalisten af, van niet professi-

onele journalisten. Hun onderzoeksvragen zijn te oppervlakkig, waarin de maatschappelijke 

relevantie te weinig onderbouwd was, ze waren soms te voor de hand liggend. We kijken 

ook naar hun CV, een eerder stuk dat ze hebben geschreven om de kwaliteit van hun werk 

te kunnen beoordelen. [Fokkemijn Verwers, secretaris Amersfoorts fonds Subsidie voor 

podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie] 

In 2014 waren er 24 aanvragen en 7 toekenningen, in 2015 28 aanvragen en 9 toekenningen, in 

2016 14 aanvragen en 4 toekenningen. Met naar schatting 75% journalistieke producties en 25% 

meer op innovatie gerichte projecten. Het maximumbedrag dat werd toegekend was € 7500,-. 

3.3.2  Regionale Mediacentra en andere samenwerkingsverbanden 

In 2009 lanceerde de commissie Brinkman het idee voor regionale samenwerkingsverbanden op 

het gebied van journalistieke media. In dergelijke mediacentra zouden lokale en regionale journa-

listieke organisaties moeten samenwerken. Die samenwerking kan bijvoorbeeld op het gebied van 

techniek, personeel & organisatie, finance & control, of sales & marketing of innovatie. Hoewel 

ingegeven door efficiency en niet primair door kwaliteitsverbetering, heeft het plan toch geleid tot 

een aantal regionale mediacentra. Vaak betrof het een samenwerking tussen een regionale krant 

en regionale omroep.  

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek subsidieert dergelijke centra (maximaal € 150.000,- per 

jaar op basis van matching). Er wordt jaarlijks geëvalueerd of de subsidiëring wordt voortgezet. De 

subsidieperiode bedraagt maximaal drie jaar. Zo werkten vanaf 2012 BN/De Stem en Omroep Bra-

bant samen. Ideeën voor samenwerking op andere gebieden dan het snelle nieuws zijn volgens 

                                                        
35 https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/incidentele-subsidies-cultureel-klimaat-en-media.htm 

https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/incidentele-subsidies-cultureel-klimaat-en-media.htm
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projectleider Alex Beishuizen nooit van de grond gekomen. Een groot deel van de provincie bleef 

onderbelicht en het project strandde in 2015. Ook in Limburg is een experiment gedaan met een 

samenwerkingsverband. Samenwerking in de vorm van een online platform 1Limburg, van omroep 

L1 en Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad, gesteund met geld van beide mediabedrij-

ven en een subsidie van de provincie. Bij het ter perse gaan van dit rapport bestaat het platform 

nog steeds, al is Dagblad De Limburger is eruit gestapt. 

In Friesland werkt de regionale Omroep Frieslân samen met regionale kranten, namelijk die van de 

NDC Mediagroep. De provincie ondersteunt het Fries mediacentrum met € 200.000,-. In dat cen-

trum werken redacties samen, net als in Noord-Brabant en Limburg. Met de site www.nijs.frl wordt 

het eerste platform gecreëerd waarop de structurele samenwerking zichtbaar wordt. Het platform 

wordt de komende jaren gefaseerd uitgebouwd. De (kleinere) Friese Mediacoöperatie is een rela-

tief nieuw platform dat via website Fryslan1 artikelen publiceert over Friesland door professionele 

freelance journalisten, die voor een deel afkomstig zijn van de NDC mediagroep, het Fries Media-

fonds steunde de start met € 75.000,-. In Assen/Stadskanaal ontstond in 2014 de Noordelijke Me-

diacoöperatie. Andere initiatieven betroffen onder andere Limburg Centraal, het Lokaal en regio-

naal Mediacentrum Twente, RTVNH, RTi en Hilversum en Hilversums nieuws en een reeks ad hoc 

samenwerkingsverbanden zoals een project met de Leeuwarder Courant tijdens de provinciale 

statenverkiezingen en bredere samenwerking met niet-journalistieke partijen, zoals netwerken van 

burgercorrespondenten in Noord-Holland. Die zijn in het kader van deze rapportage echter minder 

van belang, omdat we ons hier concentreren op een mediafonds. 

3.4 Andere mogelijkheden 
In de gemeentelijke notitie Lokaal Medialandschap zijn naar aanleiding van discussies in de ge-

meenteraad Leiden een aantal alternatieven onderzocht voor steun aan lokale journalistiek. Aan-

leiding voor dat onderzoek was de zorg die de raad had over de verschraling van de lokale journa-

listiek in Leiden. In die rapportage zijn een aantal scenario’s voor dergelijke steun onderzocht. De 

vier alternatieven waren de inkoop van advertenties door de gemeente, het maken van prestatie-

afspraken met media, Partnerschap en de oprichting van een mediafonds. De eerste drie alterna-

tieven zijn als niet effectief of niet werkbaar terzijde geschoven en er is voor gekozen om nader 

onderzoek te doen naar de uitwerking van een mediafonds. Bij brief van 12 september 2016 heeft 

de gemeenteraad aan Burgemeester en wethouders de opdracht gegeven dit scenario te laten 

onderzoeken: 

De commissie verzoekt het college om scenario 4 te laten onderzoeken waarbij het publiek 

belang van de lokale media uitgangspunt is, en er aandacht is voor de eisen die de wet 

Markt en Overheid stelt aan overheidsingrijpen. Een benchmark met andere steden kan 

ook onderdeel zijn van het onderzoek. 

In het kader van dit rapport is gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een journalis-

tiek fonds. In feite zijn daarmee andere vormen van stimulering niet meer aan de orde. Toch 
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noemden geïnterviewden herhaaldelijk andere alternatieven. Die willen we – hors concours – hier 

toch een plaats geven.  

3.4.1  Hoger aggregatieniveau 

Een aantal geïnterviewden vindt bijvoorbeeld het aggregatieniveau van een gemeente te klein voor 

een journalistiek fonds, zij zien meer heil in steun op regionaal of provinciaal niveau. In kleinere 

gemeenten bedienen lokale omroepen te weinig mensen om met voldoende slagkracht hun werk 

te kunnen doen. Zo zegt Pieter Broertjes (ex-hoofdredacteur de Volkskrant) over kleine lokale om-

roepen: 

… die zijn te kleinschalig om het hoofd boven water te houden en tegelijk kwaliteit te kun-

nen leveren. (...) Je moet wel blijven zoeken naar dit soort grotere verbanden: kleine lokale 

omroepen zijn te kwetsbaar. [Pieter Broertjes, ex-hoofdredacteur de Volkskrant] 

3.4.2  Samenwerkingsverbanden 

Veel geïnterviewden noemen allerlei vormen van samenwerking als uitweg uit de journalistieke 

crisis. Bernard Kobes (directeur Nederlandse Lokale Publieke Omroep) is voor een vorm van radica-

le samenwerking van de radio en tv in de vorm van een regionale omroep. Anderen zien meer in 

een soort lokale journalistiek kamer, of zoals Renzo Veenstra van Omroep West het noemt, een 

lokaal perscentrum: 

Je moet niet omroepje gaan spelen op lokale schaal, die techniek kost allemaal te veel tijd 

en geld. Maar een lokaal, klein perscentrum beginnen met een stuk of vier mensen die 

goede journalistieke producties maken en zich niet met de distributie bezig hoeven hou-

den. We moeten af van die hele concurrentieslag in de journalistiek. We moeten samen-

werken. [Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West]  

3.4.3  Leidse Journalistiek Kamer 

Gijsbert van Es voelt wel voor een lokaal ANP van onderzoeksjournalistiek. Enkele ervaren journa-

listen, aangevuld met goed opgeleide jonge honden die dan platformonafhankelijk diepgravende 

en kritische journalistiek produceren. Ook Hans Schuurman zou graag een plaats hebben – liefst op 

de universiteit – waar een redactie van ervaren en jonge journalisten elkaar regelmatig zouden 

treffen en samen kwaliteitsjournalistiek maken. 

3.4.4  Redactiekracht 

Refererend aan de Plasterkbanen voor journalistiek, zien anderen meer in het versterken van be-

staande lokale redacties met banen. Zoals Frank Provoost, van Mare: 

... jonge mensen aannemen en iedereen meteen een fte. Dan kun je werken met jaarcon-

tracten, maar dan heb je een goede investering, zonder dat je een grote klap geld geeft aan 

éen krant. [Frank Provoost, hoofdredacteur Mare] 
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3.4.5  Het Deense Model 

Denemarken kampt met vergelijkbare problemen als Nederland. Lokale journalisten verdwijnen 

door bezuinigingen met een hiaat in de lokale democratie als gevolg. De Deense centrale overheid 

subsidieert er de lokale redacties.36 Niet projectmatig, maar structureel, vertelt Bruning van de 

NVJ. ‘Gemeenten en provincies zijn belanghebbenden bij goed lokaal journalistiek verslag. Zij zou-

den daarom ook een deel van de kosten op zich moeten nemen,’ vindt Bruning, ‘bijvoorbeeld uit 

het gemeentefonds. Een aantal provincies kan de lokale journalistiek bekostigen uit de opbreng-

sten van de verkoop van de energiebedrijven.’ 

3.4.6  Het Britse Model 

In mei 2016 besloot de Britse BBC 8 miljoen Engelse pond per jaar (ongeveer € 9,5 miljoen) uit te 

trekken voor 150 lokale journalisten. Betaald door de BBC en in overleg met de News Media Asso-

ciation, komen die journalisten in dienst bij over het land verspreide lokale media met als specifie-

ke taak de lokale autoriteiten en het lokale beleid te verslaan voor die nieuwsmedia en voor de 

BBC. Het aantal zou in 2019 stijgen tot 200. Het plan behelst een video-nieuwsdatabank, die open 

staat voor lokale media en de BBC en een nieuwe journalistiek datacentrum dat content verstrekt 

aan lokale nieuws providers.37  

3.4.7  Het advertentiemodel 

Broersma en Brouwers (2016) merken op ‘Uitgevers stellen daarom dat een overheid die de taak 

van de journalistiek in de democratie serieus neemt, meer budget zou moeten reserveren voor 

advertenties.’ (p28) De uitgevers zien dit, aldus Broersma en Brouwers als de meest zuivere vorm 

van overheidsfinanciering. Adverteren als subsidievorm wordt om allerlei redenen geen wenselijke 

vorm van steun geacht. Zie daarover paragraaf 5.2 

3.5  Conclusie 
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat lokale journalistiek als een bijzondere economische waar-

de moet worden beschouwd. Als iets waarmee een gemeente zich kan profileren en niet als een 

verdienmodel. Met stimulering van journalistiek dient de gemeente de democratie: in tal van on-

derzoeken wordt duidelijk dat een kwalitatief hoogwaardige lokale journalistiek een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie in een gemeenschap en de betrokkenheid van burgers 

bij de samenleving verhoogt.  

Wel is gemeentelijke steun gebonden aan regels. In de eerste plaats aan de regels voor behoorlijk 

bestuur, maar meer specifiek aan regels die gelden in de wet Markt & Overheid en de Mediawet. 

Vooralsnog lijken er geen majeure beperkingen te zijn aan het plan van een Leids mediafonds. De 

schets van vergelijkbare initiatieven in het land, maakt dat ook duidelijk. Al zijn er met name in de 

sfeer van publiek-private samenwerking enkele beperkingen, in de praktijk zijn die te overkomen. 

Wel adviseren de opstellers van dit rapport om het uiteindelijke ingevulde plan voor het fonds juri-

                                                        
36 https://tinyurl.com/k6axcdz. 
37 BBC to fund 150 local news journalists, John Plunkett in The Guardian, 11 mei 2016. 
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disch te laten toetsen door een gespecialiseerde jurist.  
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4  Naar een projectfonds Leidse journalistiek  

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van interviews met landelijke mediaspecialisten en lokale me-

diaprofessionals en het bestuderen van rapporten over ontwikkelingen in de recente nieuwsmedia 

en documentatie. Telkens stelden we in de vraaggesprekken de vraag: Wat zou het doel van zo’n 

fonds kunnen zijn? Welke voorwaarden moeten er aan zo’n fonds gesteld worden en hoe zou je 

daar praktisch mee omgaan?  

4.1  Doelstelling van het Fonds  
Opdrachtgeving van de gemeente, het literatuuronderzoek en vooral de gesprekken met landelijke 

mediaspecialisten en lokale mediaprofessionals vormden het raamwerk voor de formulering van 

de doelstelling van het fonds. 

Doel van het Projectfonds Leidse Journalistiek is het versterken van de Leidse media en 

vooral van de kritische functie van de journalistiek, de onderzoeksjournalistiek met diep-

gang, de waakhondfunctie.  

Het fonds is een succes als: 

 er meer kritische journalistieke producties geproduceerd worden waar de (samenwer-

kende) journalisten en media trots op zijn (grotere waardering van en voor de makers), 

 kritische burgers van deze journalistieke producties opkijken en er op reageren (grote-

re maatschappelijke betrokkenheid van burgers en een zekere impact) en 

 de partijen met macht en verantwoordelijkheid (politici, instellingen en bedrijven) zich 

kritisch gevolgd weten. 

 

Een analyse van resultaten leverde vier belangrijke voorwaarden aan het fonds op en vier belang-

rijke voorwaarden aan in te dienen voorstellen.  

4.2  Voorwaarden aan het fonds 

4.2.1  Bestuur op afstand 

‘Houd het bestuur op afstand’, dat is de korte samenvatting van wat veelstemmig en scherp ge-

formuleerd uit de interviews kwam. Een enkeling opperde dat de gemeente ongetwijfeld ook enige 

invloed zou mogen aanwenden, maar de meesten verklaarden dit als een no go-area, overigens net 

als een groot deel van de Raad in de eerdere discussies en in haar opdrachtgeving voor dit rapport. 

Onafhankelijkheid staat bovenaan. Je moet geen bestuurders of ambtenaren in de advies-

raad zetten: houd afstand! [Marjolein Zaal, Hoofd Bestuur en Communicatie Gemeente 

Leiden]. 
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De onafhankelijkheid van de media is een conditio sine qua non. Het fonds kan niet slagen als het 

gemeentebestuur niet op voldoende afstand staat. Wel betalen, niet bepalen, is de wijsheid die 

richtinggevend voor de gemeente moet zijn. Dat is essentieel voor de geloofwaardigheid van de 

journalist, voor de geloofwaardigheid van het journalistiek product en voor de geloofwaardigheid 

van het gemeentebestuur. ‘Als de gemeente de journalist direct gaat betalen, zal die journalist 

altijd bespot worden dat die schrijft wat de gemeenteraad graag wil.’, aldus Renzo Veenstra, 

hoofdredacteur Omroep West. 

Afstand nemen is in de praktijk ingewikkeld. Joost van der Stel (directeur Leiden.tv) ‘Lastig, want 

Leiden is een dorp en iedereen kent iedereen. De wethouder gaat soms op vakantie met de journa-

list… maar we hebben in Leiden het meest behoefte aan een onafhankelijke pers.’ Ook ervaringen 

van andere fondsen en landelijke mediaspecialisten benadrukken de afstand. De gemeente kan op 

twee momenten invloed hebben op het fonds. Ten eerste is dat op het moment van de vaststelling 

van de voorwaarden bij de start van het fonds. (En dus niet tijdens de toekenningsprocedure.) Ten 

tweede kan de politiek aan het eind van een vastgestelde periode het fonds als geheel evalueren 

(maar daarna moet zij weer afstand houden): 

Na een jaar of vier moet er een evaluatie komen over het gehele project. Dan pas mag de 

gemeente er weer iets over zeggen. [Rimmer Mulder, Mediafonds Friesland]  

4.2.2  Voldoende geld 

Enkele respondenten noemen de zinloze druppel op de gloeiende plaat: als het niet genoeg is, 

helpt het niet. Het is evident dat een fonds over ‘voldoende’ geld moet beschikken. Maar wat is 

voldoende? Een fonds als het Leidse Cultuurfonds bevat € 200.000,- per jaar. Gijsbert van Es (re-

dacteur NRC, adviseur gemeente Leiden): ‘Ik weet dat er veel potjes zijn van € 300.000,-, zoals die 

van het Cultuurfonds, Kennisstad Leiden en de wijkenstimulering. Dat geld moet niet alleen van de 

gemeente komen, maar ook uit het WOZ-fonds.’ De gemeentebegroting 2017 betreft aan totale 

uitgaven 483 miljoen.  

Het totaalbedrag van het fonds? € 100.000,- zou ik zeggen. De overhead mag zeker niet 

meer dan 10% zijn. Maar ja als je 1.000,- per commissielid geeft en een secretaris voor de 

papierboel kom je al snel uit op € 10.000,-.’ [Joost van der Stel, directeur Leiden.tv] 

Er zijn ook andere benchmarks te noemen. De landelijk Regeling Journalistieke Innovatie (van het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft dit jaar € 546.348,- aan subsidie toegewezen voor 17 

projecten. Het Fries Mediacentrum wordt ondersteund door de provincie met € 200.000,- en het 

Fries Mediafonds met € 100.000,-. Voor het pilotjaar voor het Limburg Centraal werd 1 miljoen 

vrijgemaakt. Een nieuw fonds van provincie Drenthe bevat € 50.000,-. Het Amersfoortse fonds Sub-

sidie voor podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie heeft jaarlijks 

€ 22.000,- voor mediastimulering. 
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Met € 200.000-250.000,- kan Leiden per jaar een mooi fonds maken waar de stad eer mee 

inlegt. Daarmee kun je de diepgang van de journalistiek zeker positief beïnvloeden, vooral 

als de bestaande media ook wat meer gaan samenwerken, en jong talent kansen krijgt. 

[Jan-Jaap Heij, bestuurslid De Coöperatie, Chief Product Officer van ReportersOnline]. 

Je kunt ook je afvragen: hoeveel mag een gemeente per inwoner vragen voor voor een merit good 

als kwalitatief hoogwaardige journalistiek? Als het antwoord daarop € 2,- per burger bedraagt, het 

antwoord van prof.dr. Henri Beunders,38 levert dat in Leiden ongeveer € 250.00,- per jaar op. Als er 

jaarlijks 40 projecten van € 2.000,- tot € 10.000,- toegekend en uitgevoerd worden dan is er jaar-

lijks omstreeks € 250.000,- plus overhead nodig.  

4.2.3  Ruime looptijd 

Behalve veel enthousiasme voor het plan voor een journalistiek fonds, ontmoetten we ook scepsis. 

Die kwam dan vooral voort uit het feit dat het initiatief gezien wordt als een doekje voor het bloe-

den, een tijdelijke impuls voor de bühne, een initiatief waar door een volgend college de stekker 

weer wordt uitgetrokken. Een vernieuwingsproject als Leiden.nu is bijvoorbeeld al tamelijk snel 

beëindigd, kregen we regelmatig te horen. De angst bestaat dat het resultaat van al het lange ver-

gaderen toch slechts een beperkt kortlopend fonds is. ‘Onze vergunningen lopen steeds ongeveer 

voor vijf jaar, publiek is het ook voor vijf jaar’, aldus Chris de Waard, (Sleutelstad), ‘Misschien moet 

je met twee jaar beginnen en als dat bevalt met vier jaar verlengen.’ Drie tot vier jaar werd door 

veel respondenten als een mooie tijd genoemd waarin een fonds zich kon bewijzen en voldoende 

vorm kon krijgen. 

4.2.4  Transparante en lichte procedures  

Natuurlijk is niemand voor zware ambtelijke procedures. Maar er wordt wel opgemerkt dat hoe 

hoger de bedragen zijn die worden uitgekeerd, hoe zwaarder de controle zou moeten zijn. Anderen 

spreken hun zorg uit over het optuigen van uitvoerige aanvraagformulieren. Chris de Waard (Sleu-

telstad) ‘Ik word al zenuwachtig bij het idee zo’n aanvraag te moeten schrijven.’ Marjolein Zaal 

pleit voor een lichte procedure:  

De kwaliteitscontrole moet je vooral niet te zwaar optuigen. We gaan ten onder aan te veel 

controle: laat het los. Ook de aanvraag om een beroep te doen op het fonds moet geen lo-

den last zijn voor de journalist. [Marjolein Zaal, hoofd bestuur en communicatie, Gemeente 

Leiden] 

Van der Stel ziet het zo voor zich:  

                                                        
38 Landman, L., Kik, Q., Hermans, L. & Hietbrink, N. (2015). Nieuwsvoorziening in de regio 2014. ‘Gelukkig zijn hier geen journa-
listen.’ Diemen, AMB. 
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De aanvragen moeten redelijk laagdrempelig zijn, niet te veel papieren invullen (wel een 

begroting en de impact en de samenwerking). Daarna ook een verplichte evaluatie: een 

A4’tje met impact, met een A4’tje financiële verantwoording en een slotgesprek van een 

uurtje. Betaling 50% bij toekenning van het project en 50% bij afronding. Die verhouding 

kan soms iets anders liggen. En na een jaar evalueren of het goed gaat en eventueel de cri-

teria aanpassen, aanscherpen. [Joost van der Stel, directeur Leiden.tv] 

Rimmer Mulder wijst op de vermenging van de doelen van het fonds met andere bestuurlijke doe-

len. Hij vindt dat geen goed idee. Het Fries Mediafonds was daarin niet op alle fronten een succes. 

Hij zegt daarover: 

Wat ook meespeelde, is dat de provincie de subsidies wilde rechtvaardigen en de produc-

ties de provincie moesten dienen. Je moest dus rekening houden met criteria als duur-

zaamheid en taalbevordering. Dat was ook al weer een beetje handicap (...). Dat is denk ik 

wel een les voor andere overheden: ga het niet verwarren met allemaal andere dingen, zo-

als dat het de economie moet versterken. Ik denk dat je je moet beperken tot het doel dat 

het de onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige journalistiek moet dienen. [Rimmer Mul-

der, Mediafonds Friesland]  

4.3  Voorwaarden aan projectvoorstellen  
Naast voorwaarden aan het fonds, zijn er zijn ook voorwaarden die gesteld worden aan de in te 

dienen projectvoorstellen. Uit het onderzoek komen er vier als essentieel naar voren: journalistie-

ke kwaliteit en diepgang, een band met de stad Leiden, voldoende impact en een relatie met be-

staande media. We bespreken ze hieronder. 

4.3.1  Journalistieke kwaliteit en diepgang 

Het primaire doel van het voorgestelde fonds is een verbeterimpuls van de lokale journalistiek. 

Geconstateerd is dat er in kwantitatief opzicht niet te weinig productie is in Leiden, maar dat het 

vooral aan kwaliteit en diepgang ontbreekt. Rudo Slappendel: ‘Ik ben bang dat burgers bij al die 

websites met een overkill aan dezelfde nieuwtjes denken ‘laat maar zitten.’ Op het gebied van 

diepgravende, creatieve en kritische journalistiek blijft veel te wensen over: ‘Met alleen corporate 

communicatie en social media bouw je geen kennisstad’, aldus Aart van Bochove.  

Juist op dat vlak van kwaliteit en diepgang is de versterking dan ook nodig. De vraag is vervolgens 

hoe je die vervolgens definieert. Uit de gesprekken blijkt grosso modo wat er bedoeld wordt met 

journalistieke kwaliteit en diepgang: 

● Het overstijgt dagelijkse berichtgeving, het betreft niet een toename van kleine 

nieuwsfeiten.  

● Het geeft antwoord op een duidelijke, belangwekkende vraag met urgentie voor de 

burgers. 
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● Die vraag is doorgaans tijdrovend om te beantwoorden (vergt het checken van 

bronnen en feiten, en het nazoeken van afspraken, het toepassen van hoor en we-

derhoor voor voldoende balans). 

● Het is onafhankelijk en kritisch, vervult de waakhondfunctie 

● Dat diepgravende en tijdrovende onderzoek heeft een verleidelijke vorm gekregen, 

is goed, helder en aantrekkelijk gepresenteerd. 

 

Mayke Blok benadrukt ook het belang van het leesbaar maken van diepgravend en tijdrovende 

onderzoek:  

Pas op voor wetenschappelijke diepgang. Het moeten wel stukken voor een breed publiek 

blijven, en dat moet je in de diepte en nuance meenemen. Vaak is diepgang nuance. Het 

moet kloppen, je moet iets aantonen, inzicht bieden. Een verleidelijke vorm zien te vinden 

die veel mensen willen lezen of bekijken is even belangrijk als lastig. [Mayke Blok, media-

strateeg De Correspondent]  

4.3.2  Band met Leiden 

Aangezien het een Leids fonds betreft was er geen discussie over dat de projecten die eruit gefi-

nancierd zullen worden gericht moeten zijn op Leiden. Of op Leidse mensen, zaken en uitvindingen 

in de wereld. Ook de band tussen Leiden en de plaatsen in de regio zou een goed aanknopingspunt 

kunnen zijn voor aanvragen uit het fonds. De indieners hoeven dan weer niet per se ingezetenen te 

zijn, maar de journalistieke producties zijn gericht op de Leidse burgers of hebben direct of indirect 

belang voor Leidse burgers. 

Ik zou zeggen bij een Leids fonds: aanvragers moeten aantoonbare steun vanuit de Leidse 

gemeenschap hebben. Dat houdt charlatans buiten de deur. En borgt de mogelijke impact. 

[Jan-Jaap Heij, bestuurslid De Coöperatie, Chief Product Officer van ReportersOnline] 

4.3.3  Impact 

Impact wordt hier opgevat als een combinatie van relevantie en bereik. Relevante journalistiek 

betekent dat die moet aansluiten bij een concrete behoefte in de Leidse samenleving. Ook bereik is 

een noodzakelijke maar op zich onvoldoende voorwaarde. Een publicatie die door niemand gele-

zen wordt, daar zit niemand op te wachten. Van Es:  

Impact, dat staat op één. Impact zodat er een publiek voor is, dat mensen er tijd voor ma-

ken en dat het werkelijk iets toevoegt aan hun leven. [Gijsbert van Es, redacteur NRC, advi-

seur gemeente Leiden] 

Ik zou de eis van band met Leiden veranderen in aantoonbare steun uit de Leidse gemeen-

schap dat er een relevante vraag of onderzoek is. Een echt signaal, een bewijs uit het pu-

bliek. [Jan-Jaap Heij, bestuurslid De Coöperatie, Chief Product Officer van ReportersOnline] 



 
 
50 
 

Indieners moeten aannemelijk maken dat hun project maatschappelijke urgentie heeft, dat het 

voor benoemde doelgroepen een relevante vraag beantwoordt. Als die doelgroep groter is, is dat 

beter. Aan de andere kant gaat het niet altijd om het grootste bereik. Ook wanneer een kleinere, 

specifieke doelgroep bereikt wordt, voor wie de informatie hoge relevantie heeft kan aan de voor-

waarde Impact voldaan zijn. 

4.4.4  Relatie met bestaande media 

Zowel ervaren journalisten van de bestaande Leidse media als nieuwkomers en burgerjournalisten 

kunnen aanspraak maken op het fonds, op voorwaarde dat ze een Leidse mediapartner hebben 

gevonden.  

Het geld kan geheel voor de aanvrager, maar ook deels voor de mediapartner bestemd zijn. In bei-

de gevallen profiteert de mediapartner ervan. Een casus die dit onderstreept is de serie onthullen-

de artikelen over Noordwijk die het Leidsch Dagblad in december 2016 publiceerde, resultaat van 

maandenlang onderzoek door freelance journalist Peter Olsthoorn. Zes dagen achter elkaar was er 

dagelijks een artikel in de krant te lezen, en online longreads die het onderwerp verder uitdiepten. 

De serie artikelen over Noordwijk is zelfs door Hugo Schneider als adjunct-hoofdredacteur van Hol-

land Media Combinatie (HMC) ingestuurd voor de journalistieke prijs, de Tegel en Schneider staat 

open voor meer samenwerking met freelancers. Freelance journalist Olsthoorn is blij met de steun 

die hij kreeg van Schneider en de hoofdredactie van HMC. Een bron uit zijn verhaal probeerde pu-

blicatie te voorkomen door te dreigen met een rechtszaak. In zijn eentje zou hij daar moeilijk te-

genop hebben gekund, nu verleende het overkoepelende concern boven HMC (TMG) hem juridi-

sche steun. Olsthoorn pleit voor meer samenwerking: tussen kranten en freelancers – het liefst in 

een vroeg stadium van het onderzoek – en tussen freelancers onderling. ‘Door nieuwe verbanden 

te smeden kunnen we sterker staan in de onderzoeksjournalistiek.’ (Van de Beld 2017) 

Juist omdat uit de kwantitatieve inventarisatie van het medialandschap blijkt dat er meer dan ge-

noeg nieuwskanalen zijn in Leiden, adviseren we aan te sluiten bij de bestaande infrastructuur, dat 

wil zeggen de kanalen die er al zijn en die naar behoren functioneren. Dat betekent dat het fonds 

geen nieuwe, op zichzelf staande platforms, nieuwe omroepen of nieuw op te richten media on-

dersteunt. Daar zijn er immers genoeg van. Als er nieuwe apps of platforms, podcasts, youtubeka-

nalen enzovoort worden voorgesteld dan zullen die gelieerd moeten worden aan bestaande media. 

Het belangrijkste is een goede onderzoeksvraag, een aanduiding van de urgentie, koppeling 

aan bestaand medium/publiek en ik zou vragen om een extra stap te zetten. Hoe kun je 

een goed verhaal vleugels geven door het ook in een andere medium te publiceren? (…) 

Rob Wijnberg heeft in De Correspondent een artikel over het partijprogramma van Wilders 

geschreven. Dat is 50.000 keer gelezen, daarna hebben we er een kort filmpje over ge-

maakt en op Facebook geplaatst. Dat ging lopen en dat is nu bijna 2 miljoen keer bekeken. 

Toen het begon te lopen hebben we het ook getarget op een specifieke doelgroep, in dit 

geval PVV-stemmers (daarvoor moet je betalen, maar dat kost maar € 100,- extra). Dat 
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geeft je bereik weer een extra boost en richting. [Mayke Blok, mediastrateeg De Corres-

pondent]  

De kans dat producties die gefinancierd zijn uit het stimuleringsfonds effectief zijn en impact (rele-

vantie én bereik) hebben is groter als de aanvrager profiteert van het publicatiekanaal en de exper-

tise van een of meer bestaande Leidse media. Ook de combinatie van een of meer Leidse en een of 

meer regionaal of landelijk media is heel goed denkbaar. De redacteuren van de bestaande media 

spelen een grote rol in het vinden van een aantrekkelijke vorm voor de diepgravend journalistieke 

productie die bij hun medium past. Aan de indieners zal daarom gevraagd worden om een inten-

tieverklaring te overleggen van een bestaand medium om de beoogde productie(s) te publiceren of 

uit te zenden. 

4.5  Tot aanbeveling strekt  
Niet essentieel, maar zeker ook van belang voor een deel van de aanvragen is het als ze aan een of 

meer van de volgende criteria voldoen: stimuleren van jong talent, innovativiteit, samenwerking. 

4.5.1  Stimuleren jong talent 

Het fonds moet een impuls betekenen voor het medialandschap voor jonge journalisten, 

voor onderzoeksjournalistiek, voor studenten die aan de universiteit worden opgeleid en 

zo een steuntje richting de arbeidsmarkt kunnen krijgen. [...] Het betreft gemeenschaps-

geld, dan moet je naar het effect kijken; de meerwaarde zit hem dan in jonge mensen. 

[Marjolein Zaal, hoofd bestuur en communicatie, Gemeente Leiden] 

Er is een aantal redenen om het stimuleren van jong talent tot een punt van aanbeveling te maken. 

Wie nieuwsmedia up to date wil houden, is afhankelijk van de inbreng van jonge mensen en dan 

vooral van de actuele kennis die ze op de opleidingen hebben opgedaan, zodat de media waar ze 

voor werken daar hun voordeel ermee kunnen doen. Leiden heeft een aantal opleidingen waar 

zulk nieuw talent gekweekt wordt. Het ROC kent een opleiding Media en Vormgeving, de Hoge-

school bij de afdeling Communicatie een minor bedrijfsjournalistiek en de Universiteit een minor 

en een master Journalistiek en Nieuwe Media. Daar mag een modern journalistiek fonds niet aan 

voorbij gaan, volgens een aantal respondenten.  

Het stimuleren van jong talent is een no brainer. Het moet een voorwaarde zijn, geen aan-

beveling. [Wilfred Simons, Leidsch Dagblad tijdens de tafelgesprekken op 24 februari]  

Een reden waarom niet bij iedere aanvraag de harde voorwaarde wordt gesteld dat er jong talent 

bij betrokken wordt is dat de stad Leiden een populatie van oudere en gedegen journalisten telt 

die over veel dossierkennis beschikken. Mensen die het vak kennen en de inhoud ervan op waarde 

weten te schatten. We zijn van mening dat een fonds voor journalistiek die groep van oudere jour-

nalisten niet moet uitsluiten, omdat je daarmee weer heel andere vormen van talent onbenut laat.  
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… ouderen (...) hebben ooit de tijd gehad om dat complete palet te ontwikkelen. Maar ik 

merk dat wij dat nu niet aan de jonge generatie kunnen bieden, en dan denk ik ‘waar staan 

we dan over tien jaar, als ze dat niet geleerd hebben?’ [Marijn Kramp, redactiechef Leidsch 

Dagblad] 

Een andere reden is dat nieuws en jongeren een lastige combinatie vormen. Jongeren binden zich 

moeilijk aan een nieuwsplatform, zijn niet geneigd ervoor te betalen en hebben de neiging zich 

slechts oppervlakkig te verdiepen in het nieuws. De Amsterdamse media-onderzoekster Irene Cos-

tera Meijer constateerde dat jongeren vooral nieuws snacken.39 De mogelijkheid om met pro-

ducten van het fonds een jonger publiek aan te boren is echter een kans die benut moet worden. 

… je moet ze ook de ruimte geven om nieuwe dingen te proberen en om een goede door-

stroming te hebben van jong talent en gevestigd talent.’ Zoals Mare, dat was ook een op-

leidingsinstituut. Toen waren die opleidingen en studenten er nog niet, maar zelfs toen was 

het een opleidingsinstituut. Juist nu je die vele studenten hebt die het vak moeten leren; 

daar zit muziek in. [Gijsbert van Es, redacteur NRC, adviseur gemeente Leiden] 

Kortom: jong talent is een aanbeveling, maar geen voorwaarde. 

4.5.2  Innovatief 

Innovatie loopt het risico een ‘leeg’ toverwoord te worden. Alles wat innoveert wordt als goed 

gezien. Toch is innovatie geen groot issue geweest in de gesprekken die we met betrokkenen heb-

ben gevoerd. Belangrijkste probleem is een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig nieuws over de 

stad en haar bestuur, maar niet het gebrek aan innovatie. Innovatie gaat dat gebrek dan ook niet 

oplossen. En innovatie is derhalve dan ook niet een primair doel van het fonds. Vandaar dat het 

geen voorwaarde is voor de in te dienen projectvoorstellen. Bovendien is het niet reëel te ver-

wachten dat een relatief klein lokaal fonds grote thema’s op het gebied van innovatie in de journa-

listiek gaat oplossen. 

Innovatie, ja, die eis was er in het begin wel, want de Raad had dat in een beleidsstuk op-

genomen als belangrijk. De praktijk is dat het vooral wilde plannen oplevert die weinig ef-

fect hadden. Misschien tijd om dit uit de criteria te schrappen. En misschien is dit meer iets 

voor een landelijk fonds. [Fokkemijn Verwers, secretaris Amersfoorts fonds Subsidie voor 

podiumkunst, lokale journalistieke producties & media-innovatie] 

Waarom strekt het dan wel tot aanbeveling? Dat is omdat een modern medialandschap, waarvan 

we mogen verwachten dat het over tien jaar nog volop in leven is, zichzelf wel moet blijven ver-

nieuwen. Nieuwe vormen van mediagebruik, nieuwe vertelvormen en nieuwe techniek kunnen 

daarom een aanbeveling zijn, maar zijn geen noodzakelijke voorwaarde voor de inzendingen van 

het Leidse Journalistiek Projectfonds. 

                                                        
39 Costera Meijer, I (2006). De toekomst van het nieuws. Amsterdam, Otto Cramwinkel. 
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… het stimuleren van innovaties in de media, zodat de media de tijd hebben om de omslag 

te maken zich aan te passen aan de veranderingen in de media; vernieuwing, samenwer-

king, nieuwe vormen van nieuws brengen. Juist op dat laatste punt is weinig gebleken. En 

dat heeft denk ik toch ook wel te maken met de macht van toen gevestigde media in Fries-

land; de omroep, maar ook zeker de Leeuwarder Courant. (...) je merkt ook dat er tegen-

werking was vanuit de gevestigde kranten. (...) Misschien moet je zelfs een bepaald deel 

van het bedrag voor innovatie beschikbaar stellen.’ [Rimmer Mulder, Mediafonds Friesland] 

Innovatie? Mee uitkijken om het te verplichten: eerder: als het natuurlijk overkomt is dat 

natuurlijk mooi. Neem het Snowfall project van de New York Times. Prachtige visuele en to-

taal scrollbare producten, maar deze peperdure producties zijn niet de toekomst van de 

journalistiek. De toekomst ligt in de interactie met het publiek. [Mayke Blok, mediastrateeg 

De Correspondent] 

Innovatie is op deze schaal niet haalbaar. Van veel innovatieprojecten is de impact uitein-

delijk klein, terwijl de kosten hoog zijn. Innovatie als bijproduct is natuurlijk prima, maar 

niet als hoofddoel. [Joost van der Stel, directeur Leiden.tv] 

Wel vernieuwend, maar niet te experimenteel. Want experimenteel dat doen Google en 

Facebook wel. [Chris de Waard, directeur Sleutelstad ] 

 4.5.3  Samenwerking 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder,’ luidt een bekende volkswijsheid. Veel van de geïnter-

viewden wezen op het belang van samenwerkingsverbanden in het lokale en regionale medialand-

schap. Op die manier kunnen de beperkte financiële middelen beter worden benut en kwaliteiten 

op een betere manier worden ingezet. Sommigen zagen om die reden dan ook niets in een lokaal 

mediafonds, omdat de schaal te klein was. Opschalen naar de regio zou meer mogelijk maken. In-

derdaad: samen kom je misschien verder. 

...ik denk dat je moet beginnen met samenwerken tussen de publieke omroepen in de re-

gio en dat wat er nog over is van de kranten, de commerciële omroepen; om dat echt te 

versterken. [Rimmer Mulder, Mediafonds Friesland] 

Maar van anderen hoorden we hoe initiatieven juist gesneuveld waren vanwege de eis tot samen-

werking. Op het moment zijn er op tal van plekken in het land plannen voor de oprichting van regi-

onale mediacentra waarin lokale media gaan samenwerken. Soms lukt dat, maar vaak strandt het 

juist op die samenwerking. Voor de keuze tussen een regionaal of lokaal mediafonds geldt zulks 

ook. Inderdaad: alleen ga je sneller. En dat laatste is de reden dat voor dit fonds gekozen is voor 

een lokale variant in plaats van een fonds dat samenwerking op regionaal of provinciaal niveau 

vergt. 
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Voor de in te dienen projecten geldt dat als inzenders nut en noodzaak van een bepaalde samen-

werking van partijen zien, dat zeker tot aanbeveling zal strekken. Aan de andere kant zijn er eenlin-

gen die zeer efficiënt een goed product kunnen afleveren. Die wil het fonds niet frustreren door 

samenwerking af te dwingen.  

Voor alle duidelijkheid: voor de verspreiding van de producten vragen we van inzenders wel dat ze 

aansluiting zoeken bij bestaande media om ervoor te zorgen dat het product verspreid wordt (zie 

4.2.4). Maar daarvoor is het niet nodig dat ze daar ook daadwerkelijk mee samenwerken. 

Ik denk alleen dat zulke partijen met grotere partijen moeten gaan samenwerken. En dat er 

sowieso meer samengewerkt moet worden. Hoe prachtig zou het zijn als het Leidsch Dag-

blad en Unity de handen ineen slaan en een redacteur van het Leidsch Dagblad hier ’s mid-

dags live komt vertellen wat er die dag of de dag erna in de krant staat; dat je er wat dieper 

op ingaat. En dat we samen een debat organiseren, dat wij dan uitzenden en de krant 

daarmee doet wat de krant daarmee wil doen. [Rudo Slappendel, directeur Unity] 

Anderen zien mogelijkheden in samenwerking op projectbasis: 

Samenwerking vind ik belangrijk. Bijvoorbeeld een consortium van mediamakers die een 

verkiezingsdebat organiseren met Leiden.tv die een filmpje op internet maakt, Sleutelstad 

met een live stream op radio, Unity die een kort verslag monteert en het LD dat een artikel 

schrijft. Zulke projecten juich ik toe. [Joost van der Stel, directeur Leiden.tv] 

Co-productie lijkt me heel nuttig: dat je vraagt om samenwerking bijvoorbeeld een LD-

journalist die met een Volkskrant-journalist samenwerkt. Of een LD-journalist die met Sleu-

telstad samenwerkt. Als landelijke journalisten aanvragen indienen dan moet voorwaarde 

zijn dat ze samenwerken met een leids medium of leidse journalist. Dat kan wel het belang 

of de kwaliteit versterken. [Mayke Blok, mediastrateeg De Correspondent] 

En weer anderen zien juist helemaal niets in samenwerking: 

Samenwerken? Nee, sterker nog dat lijkt me verschrikkelijk. Bij het Huis van de Communi-

catie heb ik daar zelf last van gehad toen ik een goed idee had; de eerste vraag die me werd 

gesteld was namens wie ik sprak. Gewoon namens mezelf, ik heb een goed idee. ‘Ga je 

eerst maar eens organiseren, met een stichting doen we wel zaken,’ werd me gezegd. Ik 

had gewoon een goed idee en dat kunnen ze gebruiken of niet. Hetzelfde geldt hiervoor: 

één journalist die zelfstandig wil werken en geen organisator is, daarvan misken je het ta-

lent als je ‘m laat samenwerken met anderen. [Jeroen Maters, directeur Maters & Herm-

sen] 

4.5.4  Geen criteria zijn ‘matching’ en ‘rechtspersoon’ 

Het Leids Projectfonds moet in principe toegankelijk zijn voor iedereen. Uit ervaringen met andere 

fondsen blijkt dat matching met name voor kleinere partijen een obstakel kan vormen. Het bete-
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kent dat je wat kleinere initiatieven in de kiem smoort. Daarbij is de controle op matchingsgelden 

administratief niet eenvoudig en compliceert het de procedure. Moeilijk is aan te tonen of de kwa-

liteit van initiatieven toeneemt als daar matching voor wordt gevraagd. In dat kader kent het fonds 

al een kwaliteitscheck in de eis dat er altijd een relatie moet zijn met een bestaand medium. Daar-

om moet matching geen criterium zijn. 

Ik weet dat we niet zo sterk zijn, want die ‘we’ dat ben ik dan. (...), Dan moet ik gaan uit-

zoeken hoe het aanvragen van fondsen ook alweer moet. Dat heb ik een keer landelijk ge-

probeerd bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Ik ben daar geweest, (...) ze von-

den het machtig interessant dat we al zo lang bestonden. Maar daar kwam dan uit dat het 

altijd op basis van matching is. Nou, ik heb niks te matchen, dus ik kan ook niks aanvragen. 

[Chris de Waard, directeur Sleutelstad] 

Om diezelfde reden zijn we van mening dat de vraag of de indiener een rechtspersoon is, geen 

criterium moet zijn.  

ZZP’er of ingeschreven staan in KvK is niet nodig, het gaat om de kwaliteit van het plan. 

[Marjolein Zaal, hoofd bestuur en communicatie, Gemeente Leiden] 

Dat betekent dat zowel iemand bij een gevestigd radiostation of krant werkt, een voorstel kan in-

dienen, als iemand die ZZP’er is of gepensioneerd.  

4.6  Vier profielen 
Hierboven is beargumenteerd welke voorwaarden en aanbevelingen tot een werkbaar en effectief 

fonds kunnen leiden. Wie binnen die voorwaarden en aanbevelingen blijft kan echter met het 

fonds nog veel verschillende kanten op. En er kunnen zowel formeel als inhoudelijk nog accenten 

worden gelegd, aanvullende voorwaarden worden gesteld of voorwaarden worden geschrapt. Om 

de discussie daarover op de conferentie 24 februari te stroomlijnen zijn vier profielen ontworpen 

die het fonds op verschillende manieren invullen. We noemen ze De Vernieuwing, De Vooruitgang, 

De Voorziening en De Vrijheid. Doel ervan was te bezien of het wenselijk was om het fonds nog 

nader vorm te geven. De conclusie is dat die behoefte er – in ieder geval bij de aanwezigen op de 

conferentie – niet lijkt te zijn. We beschrijven die vier profielen hieronder kort. 

4.6.1  De Vernieuwing 

De Vernieuwing is een fonds dat zich onderscheidt door eisen aan de vorm van de journalistieke 

producten. Het legt nadruk op nieuwe vormen van journalistiek, nieuwe mediaproducten en een 

nauwe band met de opleidingen in Leiden. Inzetten van jong talent is een voorwaarde geworden. 

Resultaat van dit fonds zijn typische nieuwe vormen van journalistiek, zoals multimediaproducties, 

podcasts, longreads gecombineerd met video-interviews, interactieve infographics, apps. Het mot-

to van dit profiel is ‘Nieuwe Media maken een Moderne Stad.’ 
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4.6.2  De Vooruitgang 

De Vooruitgang is een fonds dat zich onderscheidt op de specifieke inhoud en niet, zoals De Ver-

nieuwing, op vorm. Het fonds benadrukt de informatiefunctie van journalistiek en beloont journa-

listieke inzendingen die gaan over technische en ruimtelijke ontwikkelingen en de maatschappelij-

ke gevolgen daarvan. Onderwerpen: nieuwe vormen van energie, vervoersvormen, stadsontwikke-

ling, infrastructuur, nieuwe werkgelegenheid, startups, popups en flexwerkers. Of meer in concre-

to: groene daken, zonne-energie, Ringweg/Rijnlandroute en het busstation, het Singelpark, Huma-

nities Campus, BioSciencepark, een nieuwe moskee, etc. Het motto van dit profiel is ‘Beter weten 

wat er in je stad echt gebeurt.’ 

4.6.3  De Voorziening 

De Voorziening benadrukt vooral de sociale-cohesiefunctie van nieuws. Producten van dit fonds 

gaan over alles wat ons beweegt en bindt, wat mensen bij elkaar brengt. Dat we ons Leidenaar 

voelen en ergens bij horen, bij een stad of bij een wijk. Voorbeelden van inhouden die hierbij horen 

zijn Verenigingsleven en medezeggenschap in de wijk en stad, de veranderingen en misstanden in 

de zorg, actieve rol voor ouderen in de stad, vrijwilligersprojecten, stadslab, nieuwe vormen van 

democratie (zoals L750), sport en recreatie (ijsbaan, sportveldenbeleid), religieuze groepen in Lei-

den. Het motto van dit fonds is ‘Je betrokken voelen bij je stad.’ 

4.6.4  De Vrijheid.  

Tot slot kan er natuurlijk ook gekozen worden voor een fonds waaraan behalve de eerder genoem-

de voorwaarden geen aanvullende eisen worden gesteld. Zo’n fonds heeft geen extra beperkingen 

op punt van inhoud of vorm. Het geeft inzenders ruime mogelijkheden tot insturen, maar de moge-

lijkheden tot sturing op vorm of inhoud zijn beperkt. 

Enige eisen aan de in te dienen projecten zijn dat ze diepgang hebben, impact, een band met Lei-

den en zijn gelieerd aan bestaande media. Het motto van dit fonds is ‘Goeie stadsjournalistiek vol 

variatie’ 

  

 

  



 
 

57 
 

  

5  Conferentie Leids Medialandschap: waardering en 

kritiek  

Op 24 februari 2017 heeft de Conferentie ‘Leids Medialandschap’ in Nieuwe Energie plaatsgevon-

den. De opzet was de mediapartijen in de stad vroegtijdig bij het onderzoek te betrekken en hun 

reacties op de tussentijdse bevindingen te peilen. De onderzoekers hebben hier eerst hun voorlo-

pige bevindingen gepresenteerd, inclusief voorwaarden aan het fonds, aan projectvoorstellen en 

vier profielen (zie bijlage 2 Powerpoint en bijlage 4 Handout Discussie Projectfonds Leidse Journa-

listiek). Vervolgens gingen ongeveer vijftig deelnemers, met een discussieleider en een rapporteur 

aan zeven tafels, met elkaar in discussie over deze voorstellen. (Bijlage 3 bevat een lijst van de 

deelnemers aan deze gesprekken, voornamelijk vertegenwoordigers van Leidse media en enkele 

raadsleden en voor het onderzoek geïnterviewde mediaprofessionals). Hieronder staan enkele 

enthousiaste reacties op de plannen (5.1) en de belangrijkste kritische vragen die er over gesteld 

zijn (5.2).  

5.1  Waardering voor een fonds 
Diverse aanwezigen uitten expliciete waardering voor de plannen voor een fonds. Hier volgt een 

kleine selectie. Corinne den Ouden (Portaal): ‘Hoe kun je tegen dit fonds zijn?’ Quint Kik (SvdJ): 

‘Fijn dat er aandacht voor het onderwerp regionale journalistiek is. Journalistiek is cruciaal voor de 

democratie.’ Rudo Slappendel: ‘Dat de gemeente de media wil stimuleren, vind ik alleen maar 

goed, maar hoe de verdeling precies moet?’ Caroline Weber (NVJ): ‘Heel goed dat men hiermee 

bezig is en in de vier voorwaarden aan projectvoorstellen kan ik me in vinden.’ De meeste mensen 

van Tafel 5 laten weten dat ze positief staan tegenover het fonds.  

Selma van der Meijs (Museum Lakenhal): ‘Ik vind het stimuleren van de Leidse media belangrijk.’ 

Simons (Leidsch Dagblad) is blij met de roep om kwaliteitsjournalistiek. Hij voelt zich bevoorrecht 

door de vrijheid die hem geboden wordt om eigen keuzes te maken. ‘Omdat veel mensen in Leiden 

hoogopgeleid zijn, moet de journalistiek van kwaliteit zijn. Het fonds zou kunnen werken als het 

gelegenheid biedt tot deze kwaliteit.’  

Harry Mos (HDC Media) wil graag meer samenwerking zien tussen andere steden en omliggende 

gemeenten: Leiderdorp, Zoeterwoude (Leiden en regio). Sean van der Steen (Universiteit Leiden) 

en Binnert-Jan Glastra (Leidsch Dagblad) zeggen dat we beter eerst kunnen beginnen met een sti-

muleringsfonds in Leiden en daarna uitbreiden naar gemeenten in de omgeving. ‘Dit zou een goe-

de vervolgstap zijn. Maak het groter, doe mee, maar begin rustig. Misschien is het een ideale ver-

volgstap om andere gemeenten te overtuigen als het werkt.’ 

5.2  Kritische vragen 
Er zin echter ook kritische vragen gesteld over de plannen. We presenteren er twaalf, met een kor-

te repliek, waarbij een zekere overlap met hoofdstuk 4 niet te vermijden is. 
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5.2.1  Wanneer is het fonds een succes? 

Doel van het projectfonds is het versterken van de Leidse media en vooral van de kritische functie 

van de journalistiek, de onderzoeksjournalistiek met diepgang, de waakhondfunctie. Het fonds is 

een succes als 

● er meer kritische journalistieke producties geproduceerd worden waar de (samenwerken-

de) journalisten en media trots op zijn; 

● kritische burgers van deze journalistieke producties opkijken en er op reageren (grotere 

maatschappelijke betrokkenheid van burgers) en 

● de partijen met macht en verantwoordelijkheid (politici, instellingen en bedrijven) zich kri-

tisch gevolgd weten. 

 

Het fonds is bedoeld als een majeure kwaliteitsimpuls. Niet meer, niet minder. Niet meer: media 

die op omvallen staan omdat er geen enkel verdienmodel voor bestaat kunnen hiermee niet gered 

worden. (‘Het stimuleringsfonds is geen monumentenfonds’, aldus Gijsbert van Es, redacteur NRC, 

adviseur gemeente Leiden.) Niet minder: een medialandschap dat te weinig diepgang en kwaliteits-

journalistiek kent kan met jaarlijks tientallen projecten wel degelijk een impuls krijgen. Als samen-

werking, verdieping en vernieuwing hand in hand gaan. 

Het probleem van veel nieuwsmedia is dat ze altijd dagelijks voor nieuws moeten zorgen of 

elk uur een nieuwsprogramma moeten hebben. Dus alle financiële middelen die je er in 

stopt, gaan steeds op aan het zo snel mogelijk maken van nieuws. Die zijn gebaat bij zoveel 

mogelijk nieuwtjes om een programma te vullen (...). Je zou dus een systeem moeten be-

denken, waarbij je dat niet hebt. Een journalist die zich bijvoorbeeld alleen maar met ge-

meentepolitiek bezighoudt. Dat moet dan iemand zijn die niet elke dag met nieuws moet 

komen. [Alexander Pleijter, docent Journalistiek en Nieuwe Media, Leiden]  

5.2.2  Waarom staat het Leidse publiek niet centraler in deze plannen? 

Publieksonderzoek viel uitdrukkelijk buiten de scope van de onderzoeksopdracht, omdat media zelf 

onderzoek zouden moeten doen naar hun bereik. Dat neemt niet weg dat relevantie voor en im-

pact op Leidse burgers een belangrijk criterium is voor de plannen. 

Uit de discussie in de Raad en eerdere interviews met de Leidse mediaprofessionals kwam bij velen 

naar voren dat in ieder geval een deel van de hoogopgeleide burgers afgehaakt was van de plaatse-

lijke media, omdat ze die te vluchtig en oppervlakkig en vaak ook te weinig kritisch vonden In de 

tafeldiscussies noteerden we ‘Er hoeft niet een groter journalistiek aanbod te komen: in de breedte 

is er genoeg’, aldus Sedat Bugdaci (Unity TV). En Mart Keuning (gemeenteraadslid CU): ‘Het Leidse 

nieuws is een echoput, als één iemand roept, wordt dit twintig keer herhaald.’ Jan van der Sluis 

(correspondent en blogger) vraagt: Hoe betrekken we de gebruiker? Hoe geef je mensen een stem 

die we nu niet horen? 
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Een deel van de projecten zou heel goed juist daarop gericht kunnen zijn: nieuwe groepen aanbo-

ren en hen met relevante informatie bij hun stad betrekken. De benadering van De Correspondent 

om vragen van (groepen) burgers als uitgangspunt voor een nieuwsproject te nemen en de waarde 

van aanvragen daarmee te motiveren, is een goed uitgangspunt. 

5.2.3  Waarom zijn er geen alternatieven onderzocht, die misschien beter werken? 

Bijvoorbeeld a) Gemeente plaatst advertenties bij de lokale media en betaalt daar goed voor. Of b) 

Oprichting van een onafhankelijk provinciaal of regionaal persbureau (Nieuwskamer) 

a) Advertenties. De commerciële media verkopen liever advertenties dan dat ze subsidies krijgen 

om branded content te verkopen. Bezwaren hiertegen zijn dat als het niet de meest effectieve ma-

nier van adverteren is, het sterk lijkt op een subsidie, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Voor 

bereik en verspreiden van de boodschap is het namelijk niet het meest effectieve communicatie-

middel, nu de gemeente via social media veel meer en beter meetbare mogelijkheden hebben. 

‘Daarnaast is het de vraag of het inkopen van advertenties door de gemeente daadwerkelijk zoveel 

kan bijdragen aan het voortbestaan van de lokale media op de (middel-)lange termijn, gezien de 

beperkte advertentie- en communicatiebudgetten van de gemeente. ‘Overigens is er bij de ge-

meente leiden geen centraal communicatiebudget. Communicatie wordt betaald uit het project-

budget en het verschilt dus per project hoeveel geld er beschikbaar is.’ (Notitie Lokaal medialand-

schap Leiden, 26 april 2016, p15) 

Een andere afweging is dat er via deze advertentie-optie geen enkele garantie is dat de gewenste 

kritische en verdiepende journalistiek versterkt wordt. 

Zo kan ik nog talloze voorbeelden noemen van oprukkende ministeries van propaganda in 

gemeenten. Men zet de advertenties ook altijd in de allerslechtste media, dus men spon-

sort de allerslechtste media zoals huis-aan-huisbladen. Men sponsort die op curieuze wijze 

door advertenties te plaatsen met mededelingen die echt helemaal niemand gaat lezen. 

Via die media gaat het echt niet lukken om te achterhalen of bijvoorbeeld de dakkapel van 

je buren verplaatst moet worden. Dat is eigenlijk het vigerende model; de propagandama-

chine extra diesel geven. [Piet Bakker, lector Hogeschool Utrecht] 

De gemeente adverteert wel eens bij mij, en daar ben ik heel blij mee. Maar het bedrag dat 

ze bij mij adverteren, adverteren ze precies hetzelfde bij Sleutelstad, om geen scheve ge-

zichten te krijgen. Terwijl ik denk, en dat heb ik ook tegen ze gezegd, als zij een keertje bij 

mij willen adverteren en niet bij Sleutelstad, moet dat goed zijn, en andersom ook. Je moet 

goed kijken naar wat past bij je doelgroep. Je gaat ook niet adverteren in het Leidsch Dag-

blad en ook in het Leids Nieuwsblad, vanuit het idee dat ze dan ook niet boos kunnen wor-

den. [Rudo Slappendel, directeur Unity] 

b) Nieuwskamer. De oprichting van een onafhankelijk lokaal of regionaal persbureau (Nieuwska-

mer) is in gesprekken met enkele partijen aan bod gekomen: de hoofdredacteur van Omroep West, 
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de directeur Nederlandse Lokale Publieke omroep en Aart van Bochove hebben gepleit voor een of 

andere vorm van samenwerking. De uitwerking van de voorstellen was echter nog beperkt, evenals 

de bereidheid tot samenwerking bij veel andere (Leidse) gesprekspartners. 

De belangrijkste reden waarom bij de tussenrapportage deze en dergelijke alternatieven slechts 

zijn aangestipt en niet uitgewerkt is de opdrachtgeving. De Raad heeft verzocht om uitwerking van 

het scenario Stimuleringsfonds. 

5.2.4  Kunnen ook nieuwkomers en ZZP’ers van het fonds profiteren? 

Sommige sprekers benadrukken dat vooral de bestaande lokale media van het fonds zouden moe-

ten profiteren. Loman Leefmans (Leidsch Dagblad): ‘De bestaande media hebben er geen financi-

eel voordeel bij als een zzp’er een item maakt en het medium het alleen mag plaatsen.’ 

Initiatiefnemer Mart Keuning, raadslid ChristenUnie, stelt daar tegenover: ‘Het fonds is een onder-

steuning van een pluriforme journalistiek in Leiden, maar volgens de Raad is het niet bedoeld om 

bestaande media overeind te houden.’ Jan van der Sluis ondersteunt dit: ‘Leiden is een stad met 

veel hoogopgeleiden. Die weten als burgerjournalisten vaak veel meer dan journalisten. Ook zij 

moeten van dit project kunnen profiteren.’ 

Simons (Leidsch Dagblad) stelde dat jong talent belangrijk is: een ‘no brainer’. Het Leidsch Dagblad 

heeft daarom ook altijd stagiairs. De studenten hebben een frisse kijk en ziet dat jonge journalisten 

mee kunnen dingen meer als een voorwaarde dan een aanbeveling. Ook Selma van der Meijs vindt 

jong talent belangrijk, omdat men dat nodig heeft ‘voor zaken online en voor ideeën voor adver-

tenties. Zo ontstaat vanzelf innovatie.’ 

De huidige opzet heeft waarschijnlijk al een goed compromis in zich: zowel ervaren journalisten 

van de bestaande Leidse media als nieuwkomers en burgerjournalisten zouden aanspraak op het 

fonds kunnen maken, op voorwaarde dat ze een Leidse mediapartner hebben gevonden. Het geld 

kan geheel voor de aanvrager, maar ook deels voor de mediapartner bestemd zijn. In beide geval-

len profiteert de mediapartner ervan. Een casus die dit onderstreept is de serie onthullende artike-

len over Noordwijk die het Leidsch Dagblad in december 2016 publiceerde, resultaat van maanden-

lang onderzoek door freelance journalist Peter Olsthoorn.  

5.2.5  Waarom is diepgang nodig? 

Uit de eerdere interviews bleek dat nagenoeg iedereen van mening was dat de breedte van het 

nieuws wel redelijk gedekt was, maar dat op het gebied van diepgravende, creatieve en kritische 

journalistiek veel te wensen over bleef.  

Sommigen wijzen op het feit dat Leiden.nu onvoldoende lezers heeft weten te bereiken met hun 

wat meer op diepgang gerichte benadering. ‘Je kunt een mooi verhaal willen maken over brandvei-

ligheid met diepgang. Dan geeft iedereen je applaus en heb je helaas maar 100 lezers. En als er een 
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café in de brand heeft gestaan lezen 10.000 mensen een eenvoudig kort artikel. Hoe langer het 

artikel hoe beter de kwaliteit, maar ook hoe sneller mensen kunnen afhaken.’ 

Reanne van Kleef (Sleutelstad) beaamt dit: ‘Is er wel behoefte aan diepgang? Het meest gelezen is 

bij ons een bericht over een megabioscoop in de stad.’ Gerlinde Vliegenthart (Leiden.TV): ‘Lezers 

willen vaak wat luchtigere stukken.’ 

Sean van der Steen (Universiteit Leiden): ‘Het fonds zou juist kunnen stimuleren om die ideale 

vormen van diepgang te vinden: de betere kwaliteitsjournalistiek.’ Als voorbeelden werd genoemd 

onderzoeksjournalistiek, ‘Lokaal factchecken van bijvoorbeeld technische en financiële onderwer-

pen.’ 

Het interview met de mediastrateeg van De Correspondent leverde op dat de meeste energie van 

De Correspondent ging zitten in het leesbaar maken van diepgravend en tijdrovend onderzoek. En 

dat er een verleidelijke vorm voor zien te vinden die veel mensen wilden lezen of bekijken even 

belangrijk als lastig was. De rol van de redacteuren van de bestaande media in het vinden van een 

aantrekkelijke vorm voor de diepgravend journalistieke productie die bij hun medium past, is dan 

ook niet uit te vlakken. Denk aan bijvoorbeeld een longread te combineren met een prikkelend 

filmpje, dat bijvoorbeeld via social media verspreid kan worden. 

5.2.6  Hoe moeten we de voorwaarden impact en bereik opvatten? 

Impact is geen goed woord, ‘want impact is pas achteraf te meten’, zo werd aan diverse tafels ge-

opperd. Het zou hier moeten gaan om de relevantie, die wel van tevoren is in te schatten. Een pro-

ject over de banden tussen de gemeente en de universiteit is bijvoorbeeld – ongeacht de impact – 

relevant, omdat er veel geld en veel mensen bij betrokken zijn. De vraag bij relevantie blijft dan 

wel: voor wie moet het relevant zijn? En hoe laat een aanvrager zien dat hij niet iets aan het doen 

is alleen voor zichzelf, maar dat de behoefte er in de buurt en vereniging voor is? Sedat Bugdaci 

(bestuurslid omroep Holland Centraal, Unity FM en TV): ‘Relevantie betekent: het moet aansluiten 

bij een concrete behoefte vanuit de Leidse samenleving.’ 

Als relevantie een van de voorwaarden wordt, denkt men dat de onderwerpen uit de inhoudelijke 

profielen Vooruitgang en Voorziening vanzelf wel naar boven komen. 

Ook bereik is een noodzakelijke maar op zich onvoldoende voorwaarde. Een publicatie die door 

niemand gelezen wordt, daar zit niemand op te wachten. Aan de andere kant gaat het niet altijd 

om het grootste bereik. Ook wanneer een kleinere, specifieke doelgroep bereikt wordt, voor wie 

de informatie hoge relevantie heeft kan aan de voorwaarde ‘bereik’ voldaan zijn. Bereik is niet het-

zelfde als oplage. 

5.2.7  Waarom is innovatie niet tot belangrijkste doel gemaakt? 

Innovatie is niet de oplossing van het geconstateerde probleem. Dat is namelijk niet dat er te wei-

nig geïnnoveerd wordt, maar dat er te weinig hoogwaardige, kritische journalistiek is. Dat los je 
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niet per definitie op met innovatie , al kan het er natuurlijk best een onderdeel van uitmaken. 

Tweede reden is dat zo’n lokaal fonds te klein is om in dit op zich substantiële veranderingen te-

weeg te brengen. Bovendien zijn er al verschillende landelijke fonds voor innovatie in de journalis-

tiek. 

Innovatieve ideeën zijn een vanzelfsprekend en inherent onderdeel van moderne journalistieke 

producties en producten, maar innovatie vormt niet het primaire doel van het fonds. Innovatieve 

ideeën zijn van harte welkom. 

5.2.8  Is samenwerking geen harde voorwaarde? 

Samenwerking is zeker belangrijk: ‘Bij grote projecten moet iedereen samenwerken en moet ieders 

specialiteit gebruikt worden. Anders redden we het niet. Zo kan je de kwaliteit instand houden.’ 

Het voordeel daarentegen, is dat samenwerking naar meer kan smaken. Dit kan leiden tot een 

sneeuwbaleffect van nieuwe producties en van betere en frequentere samenwerking. Als je dwingt 

tot samenwerking komt er een impuls waaruit iets moois kan ontstaan, omdat je dan een goed 

duwtje in de rug krijgt. Het bevordert nieuwe producties.’ 

Samenwerking is toch geen harde voorwaarde omdat individuele journalisten op zijn tijd ook heel 

mooie en waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de verrijking van het medialandschap. Die 

mogelijkheid willen we openlaten. 

5.2.9 Gaat een lichte aanvraagprocedure wel lukken? 

Chris de Waard (Sleutelstad) ‘Ik word al zenuwachtig bij het idee zo’n aanvraag te moeten schrij-

ven. We hebben überhaupt al moeite om te doen wat we moeten doen, laat staan dat we tijd heb-

ben om een aanvraag te doen voor een fonds.’ Loman Leefmans (Leidsch Dagblad): ‘Ik maak me 

zorgen om de praktische kant van het fonds: het aanvragen kost veel tijd. Hoe vraag je het fonds 

aan? Hoe bewijs je de gemaakte uren?’ En een groot aantal respondenten heeft aangedrongen op 

een lichte aanvraagprocedure. Er zijn voorbeelden van zulke lichte procedures, zoals De Coöperatie 

en het Amersfoortse mediafonds.  

Ze mogen maximaal 1 avier plan inleveren, plus een begroting van 1 avier. Daarnaast ko-

men ze op een avond hun voorstel mondeling pitchen voor de commissie. Dat doen we 

sinds anderhalf jaar en dat bevalt de commissie wel: kortere teksten en toch de mogelijk-

heid om in korte tijd veel gerichte informatie in te winnen en een idee van de kwaliteit te 

krijgen. [Fokkemijn Verwers, secretaris Amersfoortse fonds Subsidie voor podiumkunst, lo-

kale journalistieke producties & media-innovatie] 

Voor andere fondsen bleek de zwaarte van de procedure juist een afbreukfactor (bijv. Friese 

fonds). Er moet een redelijke verhouding zijn tussen de hoogte van het aangevraagde bedrag en de 

zwaarte van de procedure. 
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Een toegekend bedrag van € 3.000,- vergt een lichtere procedure dan dat van € 20.000,-. Gezocht 

wordt daarom naar een goede balans tussen verdienste en accountability. 

Mogelijkheden om de aanvraag- en verantwoordingsprocedure licht te houden zijn: 

1 Aanvraag van 1 A-vier maximaal zie de voorwaarden en aanbevelingspunten), plus een 

begroting van 1 avier, plus een verklaring van publicatiebereidheid van een van de 

Leidse media. 

2 Het houden van een mondelinge pitch en het aansluitend beantwoorden van enkele 

vragen over de aanvraag. 

3 Verantwoording achteraf: bij toegekende bedragen onder 3.000 is slechts oplevering 

van de beloofde producten voldoende. Boven dat bedrag wordt ook een toelichting op 

enkele punten gevraagd. 

5.2.10  Welk profiel verdient de voorkeur? 

Het profiel van de vrijheid heeft de voorkeur van de tafels. De andere drie profielen hebben als 

nadelen dat ze te veel een bepaalde richting op sturen en beperkingen opleggen aan wat er ge-

maakt wordt. De sturing die de gemeente daarmee geeft aan vinden sommigen al te veel. Deze 

voorkeur voor de Vrijheid hangt voor sommigen ook samen met de behoefte aan lichtere procedu-

res die eerder naar voren kwam. Ook herhaaldelijk werd de mogelijkheid genoemd van een combi-

natie van de verschillende profielen. Sommigen beweerden dat als diepgang als harde voorwaarde 

werd gesteld er automatisch onderwerpen als die uit het profiel van de Vooruitgang en de Voor-

ziening naar voren zouden komen. 

De onderscheiden profielen kunnen tevens als een toets voor spreiding gebruikt worden. Daarvoor 

zijn twee mogelijkheden: 

1. een spreiding over de vier profielen: de Vernieuwing, Vooruitgang en Voorziening, 

Vrijheid (een deel van de gehonoreerde aanvragen moet op een van de profielen pas-

sen) of 

2. een jaarlijks themaprofiel: het Fonds benoemt ieder jaar een profiel als thema: bij-

voorbeeld de helft of een derde van de gehonoreerde aanvragen moet binnen dit 

thema passen  

5.2.11  Is het wel mogelijk om een onafhankelijk bestuur in te richten? 

Welke eisen moet je stellen aan de commissie die de fondsen toekent? Iedereen vindt onafhanke-

lijkheid van de pers essentieel, maar hoe kan je dan de expertise en controlefunctie van de ge-

meente (het gaat immers om geld van de gemeente) zo aanwenden dat dit fonds toch een succes 

wordt? 

Willem Buijtenweg (v/h Leidse Courant) is er sceptisch over ‘Bestuur op afstand, ik denk dat dat 

niet werkt. Uitvoering en financiering is lastig te scheiden.’ Toch vindt iedereen de onafhankelijk-

heid van de media de belangrijkste voorwaarde. Het fondsbestuur moet op afstand van het ge-
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meentebestuur. Hans Schuurman: ‘Als je een privaat fonds hebt waar bureaumedewerkers alles 

beslissen – die mensen worden belobbyd. Komen daardoor niet goed toe aan hun eigenlijke werk. 

Daarom is een onafhankelijke commissie beter.’ Als er een ambtenaar van de gemeente meedoet, 

moet die vooral uitvoerend zijn. Peter Duijvestein: ‘De vertegenwoordiger van de gemeente moet 

niet de aanvragen beoordelen, dat moet het onafhankelijke bestuur doen.’ Rimmer Mulder (Fries 

Mediafonds): ‘Na een jaar of vier moet er een evaluatie komen over het gehele project. Dan mag 

de gemeente er weer iets over zeggen’. Een ruime looptijd (vier jaar) van dit project wordt door 

velen aan de tafels inderdaad belangrijk gevonden. 

Quint Kik (Stimuleringsfonds van de pers): ‘Bij het beoordelen van aanvragen zijn er kenners nodig. 

Het is heel moeilijk projecten op papier te beoordelen.’ Het bestuur op afstand moet wel verstand 

hebben van het onderwerp en van het Leidse medialandschap. Het bestuur moet onafhankelijke 

leden van buiten Leiden tellen, want anders wordt het te veel ‘ons kent ons’, maar het ook een 

Leidse basis hebben (dus van mensen uit Leiden). Caroline Weber (NVJ): ‘Diversiteit in media en 

maatschappelijke standpunten moet vertegenwoordigd worden.’ 

De vraag wordt gesteld of het fonds ook nog een makelaarsfunctie kan hebben? Volgens Sedat 

Bugdaci zou het fonds ‘een soort matchmaker tussen verschillende initiatieven kunnen worden. 

Dat kan kleinschalig. Als alle aanvragen die binnenkomen verzameld worden op een website gepu-

bliceerd wordt welke initiatieven afgewezen worden... Bijvoorbeeld, er zijn twee aanvragen voor 

verdiepende audioprojecten. Iemand kan die twee aanvragers met elkaar in contact brengen voor 

mogelijke samenwerking. Bij veel fondsen gebeurt dat niet om de privacy van de aanvrager te 

waarborgen.’   

Je moet daarbij wel oppassen dat de fondsleden hun eigen bevriende media gaan bevoordelen. 

Maar daarvoor zijn de gebruikelijke regels van good governance: wanneer een van aanvragers ie-

mand is met wie een van de leden te nauw betrokken is, moet het lid zich van stemming onthou-

den.  

5.2.12  En nog vijf vragen met korte antwoorden 

Hoeveel geld bevat het fonds jaarlijks? Peter Duijvestein: ‘In het cultuurfonds zit 2 ton. Dat is een 

minimumbedrag om er iets mee te doen.’ Hans Schuurman: ‘Het moet wel gerelateerd zijn aan het 

mediaveld.’ Velen vinden dat met jaarlijks een paar ton wel iets goed gedaan kan worden in Lei-

den.  

Wordt het fonds an sich ook een soort platform? Gaan we de goede nieuwe initiatieven in de 

stad zien? De producties worden in eerste instantie gepubliceerd in de Leidse media, die kunnen 

hun bestaande publiek het beste verleiden kennis te nemen van de producties. Het ligt in de rede 

om op een site van het fonds een lijst van de gehonoreerde aanvragen op te nemen en ook een 

lijst van de uiteindelijke publicaties en producties die er uit voortgekomen zijn, als een (beperkte) 

publieke verantwoording. 
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Kunnen commerciële media in aanmerking komen? Richard Post: ‘Het LOS magazine waar ik werk 

is een commercieel tijdschrift. Dat komt daardoor waarschijnlijk niet in aanmerking voor het 

fonds?’ Dit zou wel mogelijk zijn door middel van een samenwerking en als het aan de voorwaar-

den van relevantie en diepgang kan voldoen. 

Mogen projecten ook mislukken? Een van de discussianten oppert een ‘risicofonds’, waarin pro-

jecten ook mogen mislukken. Mogelijk wordt bij ‘mislukte projecten’ een uitgebreidere rapporta-

ge/verantwoording achteraf gevraagd 

Kun je ook kwalitatief goed nieuws maken zonder dat het over de politiek gaat?, vroeg Leendert 

Beekman (Unity TV) zich af. Het is geen voorwaarde dat de projecten over politiek nieuws gaan.  
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6 De politiek aan zet 

Wij hebben de mogelijkheden voor een Projectfonds Leidse Journalistiek verkend. Indien de ge-

meente inderdaad het besluit neemt om zo’n fonds op te richten, is de volgende stap het opstellen 

van een oprichtingsdocument. In dat document moeten een aantal keuzes worden gemaakt. Hier-

onder noemen we zes onderwerpen waarover besluitvorming nodig is. Ze hebben betrekking op de 

concrete inrichting, de looptijd van het fonds, de hoogte van het bedrag, de aanvraag- en toeken-

ningsprocedure, de exacte voorwaarden voor de projectvoorstellen en de rol van de profielen.  

6.1  Te nemen besluiten 

6.1.1 Concrete inrichting van het fonds 

De onafhankelijkheid van de media is een conditio sine qua non. Het fonds kan niet slagen als het 

gemeentebestuur niet op voldoende afstand staat. Wel betalen, niet bepalen, is de wijsheid die 

richtinggevend voor de gemeente moet zijn. Dat is essentieel voor de geloofwaardigheid van de 

journalist, voor de geloofwaardigheid van het journalistiek product en voor de geloofwaardigheid 

van het gemeentebestuur. 

Daarom opteren wij voor een onafhankelijk fonds dat als stichting 40opereert. Met een onafhanke-

lijke voorzitter en onafhankelijke leden met kennis van media, van het Leidse medialandschap, met 

diversiteit in maatschappelijke achtergronden. Idealiter zijn dat mensen met kennis van nieuws-

media die geen directe band hebben met de Leidse media. Een van de bestuursleden is penning-

meester, die jaarlijks financiële verantwoording aflegt aan het gemeentebestuur. Daarnaast is er 

een uitvoerend secretaris zonder stemrecht die de besluitvorming uitvoert en toeziet op de admi-

nistratieve afhandeling en verslaglegging op een website. Deze uitvoerende secretaris kan een me-

dewerker van het stadhuis zijn of extern aangetrokken worden.  

De gemeente moet een besluit nemen over de concrete samenstelling van het bestuur. Wij advise-

ren om ook daarbij op afstand te blijven en dat uit handen te geven aan een onafhankelijke exter-

ne partij. Wij adviseren het landelijke Stimuleringsfonds van de Journalistiek de voorzitter aan te 

laten wijzen. Die voorzitter kan vervolgens de overige bestuursleden aanzoeken.  

De gemeente kan op twee momenten invloed hebben op het fonds. Ten eerste is dat nu, op het 

moment van de vaststelling van de voorwaarden bij de start van het fonds. (En dus niet tijdens de 

toekenningsprocedure.) Ten tweede kan de politiek aan het eind van een vastgestelde periode het 

fonds als geheel evalueren (maar daarna moet zij weer afstand houden).  

                                                        
40 Ook een lichtere vorm, die minder op afstand staat, is overwogen: die van een jury. Aangezien de onafhankelijkheid en dus 
de afstand als essentieel wordt beschouwd, verdient een Stichting de voorkeur. 
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6.1.2 Hoogte van het bedrag 

Tijdens de conferentie is aangegeven door verschillende partijen dat een bedrag voldoende hoog 

moet zijn om iets te kunnen betekenen. Maar wat is voldoende hoog? Een vergelijkbaar fonds als 

het Leidse Cultuurfonds bevat € 200.000,- per jaar.  

En er zijn ook andere benchmarks. De landelijk Regeling Journalistieke Innovatie (van het Stimule-

ringsfonds voor de Journalistiek heeft dit jaar € 546.348,- aan subsidie toegewezen voor 17 pro-

jecten (22 maart 2017). Het Fries Mediacentrum wordt ondersteund door de provincie met 

€ 200.000,- en het Fries Mediafonds met € 100.000,-. 

Je kunt ook je afvragen: hoeveel mag een gemeente per inwoner vragen voor een merit good als 

kwalitatief hoogwaardige journalistiek? Als het antwoord daarop € 2,- per burger bedraagt, het 

antwoord van prof.dr. Henri Beunders41 levert dat in leiden ongeveer € 250.00,- per jaar op. 

Het is aan de gemeenteraad om een bedrag vast te stellen dat voldoende ruimte geeft om het 

Leidse medialandschap jaarlijks te verrijken met nieuwe initiatieven en een stroom aan diepgra-

vende en kritische journalistieke producties die de informatievoorziening in ons gebied krachtig 

versterken en een grotere maatschappelijke betrokkenheid van burgers en een zekere impact tot 

gevolg hebben, waardoor de partijen met macht en verantwoordelijkheid (politici en bedrijven en 

instellingen) zich kritisch gevolgd weten.  

Als er jaarlijks 40 projecten van € 2.000,- – € 10.000,- toegekend en uitgevoerd worden dan is er 

jaarlijks omstreeks € 250.000,- plus overhead nodig. Overhead is dan bedoeld voor de jaarlijks bij-

voorbeeld vijf ronden om de voorstellen te beoordelen, de toe- en afwijzingen te verantwoorden, 

en via een bescheiden website de resultaten vast te leggen   

Hieronder twee rekenvoorbeelden voor de overhead: 

Variant 1: 6 bestuursleden, 5 avonden plus voorbereiding ( 15-20 aanvragen per keer) is 

ongeveer een dag per ronde is 5 dagen per jaar (vergoeding per dag € 500,-). Per bestuurs-

lid € 2500,- per jaar, maal 6 bestuursleden is € 15.000,- plus de kosten van een ambtelijk 

secretaris (€ 10.000,-). Eenmalige opstartkosten (oprichten van een stichting, infrastructuur 

bescheiden website, mailadres, promotiemateriaal, Facebookpagina/nieuwsbrief om het 

fonds zichtbaarheid en aanzien te geven, ontvangst/vergaderruimte): € 3.000,-.  

Totaal: € 25.000,- per jaar plus € 3.000,- eenmalig 

Of een iets soberder variant: 

                                                        
41 Landman, L., Kik, Q., Hermans, E. A. H. M., & Hietbrink, N. R. (2015). Nieuwsvoorziening in de regio 2014:’ Gelukkig zijn hier 
geen journalisten’. Diemen: AMB. 
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Variant 2: 4 bestuursleden, 4 avonden plus voorbereiding (25 aanvragen per keer) is onge-

veer een dag per ronde is 4 dagen per jaar (vergoeding per dag € 250,-). Per bestuurslid 

€ 1000,- per jaar, maal 4 bestuursleden = € 4000,- plus de kosten van een ambtelijk secre-

taris (€ 10.000,-). Opstartkosten (oprichten van een stichting, infrastructuur bescheiden 

website, mailadres, promotiemateriaal, Facebookpagina / nieuwsbrief, ontvangst / verga-

derruimte): € 3.000,-.  

Totaal: € 14.000,- per jaar plus € 3.000,- eenmalig 

6.1.3 Looptijd van het fonds 

De gemeente moet besluiten wat de looptijd van het fonds wordt. Fondsen met een korte looptijd 

van bijvoorbeeld twee jaar hebben te weinig tijd om te leren van de ontwerpfouten die ze wellicht 

bezitten. Vaak hebben zowel de fondsorganisatie als de potentiële aanvragers enige tijd nodig om 

te begrijpen hoe het werkt en koudwatervrees te overwinnen en naam te verwerven. Interviews 

met Leidse mediaprofessionals en met ervaringsdeskundigen van bestaande fondsen leert dat 4 

jaar een geschikte tijd is voor een fonds om zich te bewijzen en de ideale vorm te vinden. Ook is 

het verstandig om dit niet meteen na de verkiezing weer stil te leggen: het zou de band met de 

mediapartners in de stad niet verbeteren. Wij adviseren een looptijd van vier jaar. 

6.1.4 Transparante en lichte procedure 

Wanneer er overeenstemming is over de concrete inrichting van het fonds, de hoogte van het be-

drag en de looptijd, moet worden vastgesteld volgens welke procedure het fonds bedragen toe-

kent. Geïnterviewden benadrukten dat zo’n procedure transparant en niet te zwaar moet zijn. De 

gemeenteraad moet een besluit nemen over die procedure. Dat betekent dat er een ontwerp moet 

worden gemaakt dat ter besluitvorming wordt voorgelegd. In zo’n voorstel moet de balans gezocht 

worden tussen enerzijds de zwaarte van de procedure en anderzijds de benodigde verantwoor-

ding. Hetzelfde geldt voor de transparantie: transparantie kan veel extra werk vormen voor de 

commissie. Ook hier moet een redelijk midden gevonden worden tussen de mate waarin de com-

missie verantwoording aflegt en de hoeveelheid werk in relatie tot de toe te kennen bedragen. 

6.1.5 Vaststellen van de voorwaarden aan projectvoorstellen 

Onderdeel van bovengenoemde procedure zijn de voorwaarden voor projectvoorstellen. In para-

graaf 4.3 zijn een aantal voorwaarden beschreven voor projecten die bij het fonds worden inge-

diend. Het is uiteindelijk aan de politiek om de keuze te maken het fonds ook daadwerkelijk op 

deze manier in te richten.  

Wij adviseren om de concrete voorwaarden voor projectvoorstellen over te laten aan een op te 

richten fondsbestuur en de definitieve set voorwaarden uiteindelijk ter goedkeuring voor te laten 

leggen aan het gemeentebestuur in een oprichtingsdocument. Er zijn concrete voorbeelden voor-

handen van uitgewerkte regelingen en leidraden met voorwaarden, bijvoorbeeld Leidraad Fonds 
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Bijzondere Journalistieke Projecten (Amsterdam) en het Amersfoortse fonds Subsidie voor podi-

umkunst, lokale journalistieke producties en media-innovatie.  

6.1.6 Uitspraak over rol van de profielen 

Er zijn in dit rapport vier profielen beschreven: de Vernieuwing, de Vooruitgang, de Voorziening en 

de Vrijheid. Op deze manier is getracht de discussie te structureren en een uitspraak te ontlokken 

over de vraag of aan de resultaten van zo’n fonds nog aanvullende formele dan wel inhoudelijke 

eisen moeten worden gesteld. Zo behelst het fonds in de variant De Vernieuwing vooral eisen aan 

de vorm van het product en impliceren de Vooruitgang en de Voorziening vooral aandacht voor 

specifieke inhoudelijke thema’s. De keuze voor een van deze varianten geeft het gemeentebestuur 

de mogelijkheid om – althans bij aanvang van het fonds – nog verder te sturen op vorm en inhoud 

dan de voorwaarden al doen. De vraag is of dat wenselijk is. Tijdens de tafelgesprekken gaven veel 

deelnemers aan vooral een fonds onder de vlag De Vrijheid te willen.  

Ons advies in dezen is de suggestie van de meerderheid van geïnterviewden en de conferentie-

deelnemers te volgen. Aanvullende voorwaarden in de vorm van inhoudelijke of formele profielen 

anders dan de in hoofdstuk 4 geformuleerde voorwaarden maken de procedures van het fonds 

zwaarder en de kans op een ruime hoeveelheid inzendingen kleiner. Er kan tijdens een tussentijdse 

evaluatie van honoreringen door het bestuur alsnog nog bezien worden hoe wenselijk een nadere 

precisering in de vorm van een van de profielen is. 

6.2 Tot besluit 
Journalistiek is wel de zuurstof van de democratie genoemd42. De explosieve toename van gefrag-

mentariseerd nieuws in combinatie met de vluchtigheid en oppervlakkigheid doet soms naar adem 

snakken. En naar kwaliteitsnieuws met diepgang. Wie Leiden als kennisstad wil zien en journalistiek 

als merit good, kan niet blijven wegkijken. 

De gemeente Leiden heeft intensief nagedacht over mogelijkheden om de lokale journalistiek een 

kwaliteitsimpuls te geven. Er is door de gemeente zelf onderzoek verricht, er is onderzoek uitbe-

steed en er is overleg geweest met veel partijen in het Leidse medialandschap. Als de gemeente 

bereid is om kritische journalistiek te steunen, geeft zij invulling aan de belangrijke vraag: wat voor 

gemeente wil Leiden zijn? Een gemeente die het aandurft een deel van het gemeenschapsgeld in 

te zetten om een kritische blik op het Leidse leven en het eigen functioneren te organiseren getuigt 

van visie en gevoel voor democratie. 

  

                                                        
42

 Broersma, M., Brouwers, B., Horst, K. ter, Zuiderveld, E. (2016). Journalistiek in Drenthe: een scenarioverken-
ning. Centre for Media and Journalism Studies Rijksuniversiteit Groningen. 
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Bijlage 1 Lijst van geïnterviewden 

Landelijke mediaspecialisten 

• Piet Bakker, lector massamedia en digitalisering aan de Hogeschool Utrecht. 

• Mayke Blok, mediastrateeg bij De Correspondent. 

• Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten 

(NVJ) en bestuurder van Villamedia Uitgeverij. 

• Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en ex-hoofdredacteur de Volkskrant, ex-

voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren, bijzonder lector Uitgeven kranten in een 

digitaal tijdperk aan de Hogeschool Utrecht en initiatiefnemer Media Centrum Gooi en 

Eemland. 

• Bart Brouwers, hoogleraar Journalistiek aan Rijksuniversiteit Groningen, ex-hoofdredacteur 

Dagblad De Limburger, Sp!ts en Dichtbij.nl, voormalig lid van de Raad voor de Journalistiek. 

• Jan-Jaap Heij, bestuurslid De Coöperatie, chief product officer van ReportersOnline en 

voormalige hoofdredacteur van De Pers. 

• Wouter Hins, bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden. 

• Arjeh Kalmann, secretaris Stichting Regionaal Spitwerk Amersfoort. 

• Quint Kik, senior onderzoeker Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Den Haag. 

• Bernard Kobes, directeur Nederlandse Lokale Publieke Omroep. 

• Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, initiatiefnemer samenwer-

kingsverband Friesland. 

• Alexander Pleijter, voormalig lector journalistiek en innovatie, Fontys Hogeschool Journalis-

tiek, De Nieuwe Reporter, docent Journalistiek Nieuwe Media, Universiteit Leiden. 

• Paul van Veen, juridisch adviseur bij het Commissariaat voor de Media. 

• Fokkemijn Verwers, secretaris Amersfoorts Fonds Subsidie voor podiumkunst, lokale jour-

nalistieke producties & media-innovatie. 

• Mariëtte Wolf, directer Stichting Bijzondere Journalistieke Projecten. 

 

Lokale mediaprofessionals 

• Aart van Bochove, oprichter en oud-voorzitter van Ondernemend Leiden. 

• Gijsbert van Es, redacteur NRC, adviseur gemeente Leiden. 

• Maurits von Heijden, voormalig hoofdredacteur en uitgever van Leiden.nu, docent marke-

ting Hogeschool Leiden. 

• Marijn Kramp, redactiechef Leidsch Dagblad en Witte Weekbladen, Holland Media Combi-

natie. 

• Jeroen Maters, directeur Maters en Hermsen Bedrijfsjournalistiek. 
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• Hans Schuurman, freelance-redacteur Leids Nieuwsblad. 
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• Joost van der Stel, directeur Leiden.tv. 

• Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep West. 
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 Maurits von Heijden (VON Marketing) 
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