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VOORWOORD 
GERBERT VAN LOENEN

Strijd

Quizvraag.  
Wie is onze grootste  
concurrent? 

A. Mediahuis, bekend van Het 
Nieuwsblad, NRC Handelsblad, 
De Standaard en de Leeuwarder 
Courant
B. Google

Het goede antwoord is natuurlijk 
B. De Amerikanen hebben zich 
onmisbaar gemaakt met ander-
mans content. Zij hebben de data, 
de advertenties en de macht. 

Google is zo groot dat de rest per 
definitie klein is. ‘Er zijn alleen 
nog nichemedia. Of misschien: 
nichemedia die denken dat ze 
massamedia zijn’, zei Rasmus Kleis 
Nielsen van het Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism 
onlangs. 

Hoog tijd om terug te slaan. 
Op zijn minst toch in onze thuis-
markten. Want we mogen dan op 
wereldschaal klein zijn, in het 
Nederlandse taalgebied bereiken 
we na alle overnames evenveel 
mensen als Google. En als Face-
book, die andere reus.

Uiteindelijk gaat het niet om ons 
bedrijf en nog minder om onze 

winst. Het gaat om onze media. 
Die brengen betrouwbaar 
nieuws in tijden van nep-
nieuws, die brengen mensen in 

contact in tijden van polarisa-
tie, die maken de samen-

leving sterk in tijden 
van afbraak. Voor deze 
media vechten we, als 
het moet tegen Google. 
Lees het interview met 

Dimitri Heikamp op 
pagina 24, om te we-
ten hoe we dat precies 

gaan doen.
 Gerbert van Loenen,
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Nieuwsrituelen
Interviewer Erlend Hamerlijnck volgt het nieuws voor 
Dag Allemaal. Naast zijn bord ligt altijd wel een krant.

TikTok
Ingeborg Veen heeft succes met TikTok voor NU.nl. Ze 
geeft vijf tips hoe je daar verhalen kunt delen.

De beste podcasts van het moment
Opnieuw ligt podcastmaker Jair Stein in de luisterstand 

op zoek naar de jongste parels in podcastland.

Eén thema, meerdere platformen
vtwonen koppelt slim verschillende platformen en pro-
ducten aan één onderwerp. Zelfs grijs is dan succesvol.

Ken je publiek
Weet jij wie jouw verhalen bekijkt? Looker kan je dit ver-
tellen. Omarm data en weet beter wie je bedient. 

De mensen achter onze sites
Door de digitalisering ontwikkelen we ons tot een 
mediatechbedrijf. Maar wie maken onze sites? Ont-
moet de collega's van product.

Toplijstjes
Deze rubriek is een blijvertje. Opnieuw kijken we naar 
de cijfers. Welke verhalen zijn het meest bekeken?

Dwingende verhalen
Frank Westerman achterhaalt de echte reden waarom 
de mens is gaan rennen.

Stel rake vragen 
Deze zeven tips helpen je de vragen te achterhalen die 
leven bij het publiek. Startpunt voor elk verhaal!

Strijd tegen big tech
Eindelijk bouwen we ons eigen ecosysteem en sluiten 
we Google buiten. Zeg maar dag Google! Dahaag!

Contentatomisatie
Maak een strategie voor een zo groot mogelijk bereik.

Programma’s

Het Grote Inzicht van Rennie Rijpma

De werkwijze van... Inez van Vuren

En drie columns natuurlijk

Colofon
Redactie Lars Anderson (chef magazine),  

Hans Bresseleers, Kris Croonen, Dagmar  

Faddegon, Gerbert van Loenen

Art director Lucas van Esch Cover Olf de Bruin 

Programmabeelden Inez van Vuren  

Illustraties Olivier Heiligers, Gijs Kuijper,  

Mandarini, Fieke Ruitinga Fotografie Malou 

van Breevoort, Io Cooman, Sjoerd Eickmans, 

Carlo ter Ellen, Hilde Harshagen, Ellen Martens, 

Filip Van Roe, Philippe Vogelenzang, Marie 

Wanders Schrijvers Mourad El Boubsi,  

Anniek van den Brand, Thomas Boeschoten, 

Pim Lindeman, Faroek Özgünes, Jair Stein, 

Esmee Siliakus, Ingeborg Veen, 

Roy Wassink, Frank Westerman 
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NIEUWSRITUELEN
ERLEND HAMERLIJNCK (63),
DAG ALLEMAAL

Door Lars Anderson

Fotografie Hilde Harshagen

‘Als ik eet, lees ik. Bij mijn ontbijt 
lees ik Het Laatste Nieuws, tij-
dens de lunch pak ik De Stan-

daard en tijdens het diner ligt De Morgen 
naast mijn bord. Mijn vrouw leest ook 
tijdens het eten. We praten wel hoor, vaak 
over de dingen die we lezen. Mijn vrouw 
leest andere stukken dan ik, dus als zij 
iets opmerkt, heb ik dat nog niet gelezen. 
We kennen elkaar al 46 jaar, we weten van 
elkaar wat we interessant vinden.

Ik ben een papieren mens, liefst werk ik 
analoog, mijn notities noteer ik met een 
vulpen. Maar schrijven op een laptop is 
toch net iets effectiever.

Voor mijn actieve digitale werk bekijk 
ik eerst verschillende ‘royals message 
boards’, zoals ze heten. Dit zijn fora waar 
trouwe fans berichten schrijven over ko-
ningshuizen in Scandinavië of de Benelux. 
Sommige zijn echte maniakken die alles 
volgen rond de royals en als eerste weten 
wie zwanger is of in het ziekenhuis ligt. 

Vaak word ik gezien als de royaltywat-
cher van Dag Allemaal, maar dat vind ik 
niet de beste omschrijving van mezelf. 
Royalty was vroeger belangrijker, nu richt 
ik me meer op interviews over onderwer-
pen van maatschappelijk nut. Mijn hoofd-
activiteit is interviewen; auteurs, medici, 
professoren, wetenschappers. Uiteraard 
lees ik ook veel boeken, vaak non-fictie. 
Die boeken lees ik ook tijdens het diner, als 
ik de kranten al uit heb. Daarna kijk ik op 
Canvas naar Terzake (niet altijd even goed) 
en De Afspraak (vaak interessant, met 
goede gasten over de actualiteit). En weer 
terug naar mijn boek, want verder kijk ik 
geen televisie. 

Hoewel, mijn vrouw kijkt wel televisie 
en soms kijk ik met een half oog mee. 
Bijvoorbeeld als de BBC waarschuwt dat 
een programma ‘scenes of sexual nature’ 
bevat. Hoe geconcentreerd ik ook lees, die 
waarschuwing trekt toch telkens mijn aan-
dacht. Maar seks is natuurlijk niet iets om 
naar te kijken, dat moet je bedrijven.’

TOP 5 NIEUWSBRONNEN

Diverse Royals Message 
Boards. ‘Wie van de koninklijke families 
is zwanger? Wie gaat scheiden? Wie is ziek? 
Ik volg er vijf: Benelux, Scandinavian, Fran-
co-Iberian, European en British.’

The Guardian ‘Voor de internationale 
ontwikkelingen. Gratis, maar om de zoveel 
maanden doneer ik 25 euro.’

Kranten HLN, De Morgen &  
De Standaard. ‘Papier, vaste prik bij 
ontbijt, lunch en diner.’

Royal nieuws op unofficialroyalty.
com.  ‘Alles over het Britse koningshuis. 
Ze zijn niet heel goed, maar weten wel 
als eerste de laatste ontwikkelingen en 
roddels.’

Facebook ‘Officiële pagina's van vor-
stenhuizen en van nieuwsmaniakken zoals 
Thierry Debels.’

Zomer & najaar 2021
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TIPS VAN EEN
PODCASTMAKER

Jair Stein tipt de 
beste podcasts.

VIJF TIPS OM...
GROOT TE WORDEN OP TIKTOK

TikTok brak afgelopen jaar definitief door. Terwijl Facebook en 
Instagram nauwelijks nieuwe gebruikers onder de veertig krijgen, 

openen honderdduizenden tieners en twintigers dagelijks de  
TikTok-app. En dat aantal groeit hard. Toch zien veel merken het 

(nog) niet zitten om zich aan de app te wagen. Vragen als: ‘Moet ik 
dan dansjes gaan doen?’ en ‘Wat levert het me eigenlijk op?’ voeren 

de boventoon. Met deze vijf tips maak je al snel grote stappen:

Kijk heel veel TikToks
Klinkt simpel en dat is het ook: dompel jezelf volledig onder in de 
wereld van flitsende overgangen, virale recepten en trending ge-
luiden. Alleen zo kom je erachter wat TikTok echt is en ervaar je 

hoe snel trends komen en gaan. En je voorkomt dat je compleet de 
plank misslaat met je eigen video’s.

Volg accounts die inspireren
Als je dan toch door de app aan het scrollen bent, kun je maar beter 

gelijk een inspiratielijst aanleggen. Kom je een account tegen waarvan 
de stijl of de onderwerpen je aanspreken? Druk dan gelijk op het plusje 

aan de rechterkant. Deze lijst gaat later goed van pas komen.

Experimenteer met monteren
TikTok biedt eindeloos veel manieren om video’s op te nemen en 

te monteren. Maak daar gebruik van! Neem eens een video op met 
één van de vele effecten, voeg een voice-over toe en monteer je 

beeld via de app. Zo heb je geen moeilijke programma’s nodig én 
zien je video’s er authentiek uit. Ook een prima activiteit om in de 

zomervakantie met je kinderen, neefjes of nichtjes te doen. 

Weet hoe je je onderscheidt
Nee, je hoeft niet te gaan dansen. Beloofd. Maar je moet wel be-
denken wat jouw kenmerkende stijl wordt. Ga je lifehacks posten? 

Of kijkjes achter de schermen geven? Kies je voor een presentator of 
geef je de voorkeur aan een voice-over? Gebruik je inspiratielijst om 

alle mogelijkheden in kaart te brengen.

Ga aan de slag!
Maar let op: blijf niet te lang hangen bij punt 4. Hak de knoop door,  

ga aan de slag met je ideeën, kijk wat werkt en stuur bij. Durf te falen.

Zie ook het programma ‘Formats maken 
voor Instagram & TikTok’ op pag 37.

NU.nl boekt succes in het bereiken van jong 
publiek via TikTok. Redacteur Ingeborg 

Veen is de gangmaker hierachter en snapt 
het platform steeds beter.

Wanneer je met een 
documentaire woede 

wil oproepen, doe je er 
goed aan de eigen razernij 
te verpakken in relativering. 
Dat hebben de makers van 
Resistance goed begrepen. 
De reeks opent met pre-
sentator Saidu Tejan-Tho-
mas Jr. die bekent dat hij 
bij de eerste Black Lives 
Matter protesten gewoon 
doorging met videogames 
spelen. Resistance is een 
podcast over mensen ‘die 
weigeren de dingen te 
accepteren zoals ze zijn.’ 
Wat de reeks bijzonder 
maakt, zijn de inkijkjes in 
wat het betekent om anno 
nu actie te voeren. Denk 
aan de demonstrant bij wie 
ineens tientallen agenten 
met honden voor de deur 
staan. Hij besluit de nade-
rende inval live te streamen 
via Instagram, wat -ook 
in audio- bloedstollende 
scènes oplevert vanuit het 
perspectief van de be-
laagde man, en waardoor 
de luisteraar even voelt 
hoe bedreigend de wereld 
wordt als de politie je vijand 
is. Een strijdlustige serie 
waar verwondering het 
wint van verontwaardiging. 

Wie kinderen de verslavende wer-
king van de betere podcast wil 

meegeven, kan terecht bij een heuse 
true-crime-kinderpodcast: Sara’s 
mysteries. In de serie helpt theater-
maker Sara de Monchy kinderen bij 
het oplossen van wonderlijke raadsels, 
zoals de vraag wie die eigenaardige 
buren zijn die altijd de gordijnen dicht 
houden, maar wel alle anderen bespie-
den met camera’s. Door grondig graaf-
werk en de betere spionagetechnieken 
weet de maakster niet alleen geheimen 
te ontrafelen waar kinderen van wak-
ker liggen, maar raakt ze ook diepere 
thema’s, zoals waar de dingen heen 
gaan die je kwijtraakt in je leven of hoe 
makkelijk het is om mensen te veroor-
delen als je ze niet kent. Goed gemaakt 
en leuk voor kinderen van 7 tot 99. 

Een vederlicht onderwerp krijgt van-
zelf gewicht als je het bloedserieus 

aanpakt. De podcast Geel is een tref-
fend voorbeeld. Op unieke wijze weet 
kunstenaar en audiomaker Michiel van 
de Weerthof zijn publiek te betoveren 
met een podcast waarin alle mogelij-
ke aspecten van de kleur geel onder de 
loep genomen worden. Het onderwerp is 
idioot en de vorm bij vlagen melig, maar 
de aanpak is verrassend ernstig, wat 
bijzondere afleveringen oplevert. Zo is er 
een diepgaand onderzoek naar de vraag 
hoe de kleur geel klinkt, en een haast 
obsessieve poging om te achterhalen hoe 
een Zoetermeerse straat aan de naam 
‘Marsgeel’ komt. Wie de zinloosheid van 
het bestaan diep tot zich door heeft laten 
dringen, kan bij deze kleurrijke podcast 
zijn hart ophalen.

De onschuldige gevangene die alleen 
vrij kan komen door een heldhafti-

ge burger of vasthoudende journalist. 
Dit klassieke gegeven staat centraal in 
zoveel series en podcasts dat je haast 
zou denken dat de cellen bomvol men-
sen zitten die ten onrechte zijn ver-
oordeeld. Dat die nobele gedach-
te ook gevaarlijk kan zijn, 
blijkt uit de podcast De 
Deventer Mediazaak. 
Op het oog leek de 
Deventer Moord-
zaak glashelder: 
er was een 
slachtoffer, een 
dader en be-
wijs. Maar de 

beelden van een man die zijn onschuld 
uitschreeuwde, bleken overtuigen-
der dan bloed en DNA-sporen. Deze 
brave boekhouder kón het gewoon niet 
gedaan hebben. In de serie horen we 
hoe de moordzaak transformeert in 

een mediacircus en in een volks-
gericht tegen de man die écht 

onschuldig was. Claudia de 
Breij, die een bijrol speelt 

in dit drama, vat het 
goed samen: ‘Het 

niet-ware verhaal 
was zó goed en 
zó goed verteld, 
dat het ware 
verhaal niet is 
gehoord.’

Het is niet eenvoudig om 
een geschikt verhaal 

te vinden voor een nar-
ratieve podcastserie. Het 
onderwerp moet urenlang 
boeien, het moet verras-
send zijn en graag ook 
humoristisch, met een 
spanningsboog tussen de 
afleveringen en een die-
perliggend thema. En o ja, 
helemaal leuk als er ook 
nog een moord is gepleegd. 
Presentator Natalia Pe-
trzela had dus geluk toen 
er twee lijken uit de kast 
kwamen bij haar onder-
zoek naar de Chippendales, 
de mannelijke strippers 
die vrouwen wereldwijd in 
vervoering brachten met 
hun zongebruinde lijven. 
Welcome To Your Fantasy 
is een wonderlijke zeden-
schets over een onderne-
mer die schatrijk werd met 
mannelijk naakt in een 
feministisch jasje. Geluk-
kig is Petrzela behalve een 
losse verteller ook een cul-
tuurhistoricus die onder de 
oppervlakte kijkt van deze 
scene. Dat maakt dat je je 
geen voyeur voelt tijdens 
het luisteren naar deze ran-
zige wereld van seks, coke 
en foute kapsels.

Resistance
Saidu Tejan-Thomas Jr. (Gim-
let / Spotify) – lopende serie

Sara’s Mysteries
Sara de Monchy (NTR / NPO 

Radio 1) – 5 afleveringen

Geel
Michiel van de Weerthof -  
lopende serie

De Deventer Mediazaak
Annegriet Wietsema - Argos (Human / VPRO / NPO Radio 1) – 6 afleveringen

Welcome To Your Fantasy
Natalia Petrzela (Pineapple 
Street) - 9 afleveringen
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Hoe lukt het  
vtwonen om 
telkens weer 
een trend te 
zetten in het 
interieur van 

ons huis?

MOOI GRIJS IS NIET SAAI  
vtwonen is meer dan een magazine. 
Ze maken televisie, geven online 
colleges, bieden tips in hun verhalen, 
hebben een webshop waar ze ser-
vies en gordijnen verkopen. Ze kiezen 
een thema en zetten een trend: in dit 
geval dat grijs echt mooi kan zijn. 
Hoofdredacteur Nicolette Fox: 'vt-
wonen werkt vanuit een eenvoudige, 
tijdloze basis. We helpen mensen om 
met hun interieur bij te blijven bij de 
laatste trends. Maar ook om het mee 
te laten groeien met hoe iemand zich 
persoonlijk ontwikkelt.'

VTWONEN LOVES GRIJS

VTWONEN  
MAGAZINE

Boegbeeld van 

vtwonen is uiteraard 

het magazine. De 

betaalde oplage ligt 

gemiddeld rond de 

120.000 exemplaren. 

Het blad staat vol 

tips en beelden van 

inspirerende huizen. 

Zelfs als de kleur grijs 

is, krijg je zin thuis 

iets te veranderen.  

VTTV
vtwonen maakt 

online videos met 

tips & tricks, onder 

andere van stylist 

Marianne Luning. 

Grijs niet gezellig? 

Daar heeft Marianne 

wel raad voor. Bov-

endien brengen ze bij 

SBS het programma 

vtwonen weer ver-
liefd op je huis waar 

gemiddeld 800.000 

mensen naar kijken.

VTCOLLEGE
Welke kleur grijs kies 

ik? Hoe creëer ik het 

juiste effect? Volg de 

cursus Kleur in huis, 

leer over de effecten 

van kleur in com-

binatie met licht en 

ruimte en creëer een 

persoonlijk interieur.

VTWONEN  
COLLECTIE

In de eigen huis-

collectie vind je 

banken, gordijnen, 

vloerkleden, allerlei 

soorten vloeren, 

kussens, tegels en 

verf. Natuurlijk ver-

krijgbaar in de kleur 

grijs. vtwonen werkt 

trouwens ook samen 

met Karwei.

VTWONEN SOCIAL
Op social is vtwonen 

prominent aanwezig. 

Bijna 900k volgers 

heeft vtwonen op 

Instagram. Met 

Facebook en Pin-

terest erbij zijn dat 

1,4 miljoen volgers. 

Genoeg om een 

trend te zetten in grijs 

bijvoorbeeld. Maar 

vergeet ook niet de 

zwartmetalen glazen 

deuren in ontelbare 

huizen. Populair ge-

maakt door vtwonen.

8
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LOOKER
LEESCIJFERS

Krijg beter inzicht 
in je verhalen
Kijk jij al goed naar wie jouw verhalen bekijkt? Via onze  
dashboards kun je snel de data opvragen. En ervan leren 
voor een volgend artikel. We geven je alvast vijf redenen om  
goed te gaan kijken naar de prestaties van jouw stukken.

DOOR THOMAS BOESCHOTEN EN ROY WASSINK ILLUSTRATIE GIJS KUIJPER

De verhalenvertel-
ler wil niets liever 
dan reactie krijgen 
op zijn werk. Hoe 
frustrerend was 
het vroeger dat je 

een verhaal publiceerde in de krant 
en daar eigenlijk nooit feedback op 
kreeg van je publiek. Mensen namen 
het ter kennisgeving aan, zo leek 
het. Via sociale media veranderde 
dat. Op Twitter of Facebook kunnen 
verhalen gedeeld worden en krijgen 
makers direct repliek van mensen 
die het interessant vinden, heel gaaf, 
saai of zelfs vreselijk. Vaak zijn het 
de ongenuanceerde stemmen die het 
hardst reageren. Maar wat zeggen die 
stemmen eigenlijk? Weet je daardoor 
welke impact je verhaal heeft? En of 
het wel een onderwerp is dat leeft bij 
je publiek?

Om echt te ontdekken of je verhaal 
verschil heeft gemaakt, zul je dieper 
moeten kijken. En dankzij de digitale 
ontwikkelingen kan dat nu ook. Met de 
dashboards van Looker, die beschik-
baar zijn voor steeds meer redacties bij 
DPG Media, kun je als journalist mee-
kijken met hoe gebruikers jouw verhaal 
hebben gelezen of bekeken. Die data 
kunnen inzicht geven in hoe ver lezers 
hebben gelezen, waar ze zijn afgehaakt, 
en natuurlijk waarom ze juist daar zijn 
afgehaakt. We werken ernaartoe dat we 
zelfs op artikelniveau kunnen bepa-
len welk element (denk aan een foto of 
advertentie) in de weg zat, tot aan de 
alinea waar lezers zijn gekomen. 

Is een alinea te abstract, zijn zinnen 
te lang, kan dat een reden zijn waarom 
mensen je verhaal niet uitlezen? Had-
den we iets anders kunnen doen? En zo 
ja, wat dan?

Data zijn altijd een startpunt voor een 
conversatie, nooit een eindpunt. Lees-
cijfers zijn geen doel op zich, vormen 
geen target. Maar als maker kun je er 
wel van leren. Daarom introduceren we 
de dashboards van Looker op de redac-
tie, daarom proberen we journalisten 
te enthousiasmeren goed te kijken 
naar wat er met hun verhaal gebeurt 
als het landt bij het publiek. Er zijn vele 
redenen om dit te omarmen, maar hier 
beschrijven we de vijf belangrijkste.

Waar haken mensen in 
jouw verhaal af?  
(En wat zegt dat?)

Of je nu op je desktop leest of in je 
smartphone, bij beide scroll je naar 
beneden terwijl je leest. Hoe dieper 
iemand scrollt in het verhaal, hoe meer 
alinea’s van je verhaal die gebrui-
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Tinteling

COLUMN 
ANNIEK VAN DEN BRAND

Dat hij zich voelde als een auto die 
van de weg was geraakt, mailde 
radiopresentator Frits Spits. En dat 

hij zich zonder koplampen, in het holst van 
de nacht, een pad moest zien te banen in 
angstaanjagend onbekend landschap. Dus 
dat ik wel zou begrijpen dat een interview 
naar aanleiding van het overlijden van zijn 
vrouw er niet in zat.

Ik mailde hem terug dat alleen al deze 
zinnen me sterkten in de overtuiging dat hij 
veel mensen zou raken door te vertellen over 
zijn verdriet. Dat lezers die ook een dierbaar 
iemand hadden verloren zich er misschien 
een heel klein beetje minder alleen door zou-
den voelen. En dat anderen, die de dood nog 
niet van zo dichtbij hadden gezien, wellicht 
meer begrip kregen voor rouw.

Probeer het volgend jaar nog maar eens, 
antwoordde hij. 

Tot het zover was, stuurde ik af en toe 
een berichtje om te vragen hoe het ging. 
Berekenend, kun je denken - alles voor een 
interview. Maar door zijn ontwapenende 
eerste bericht ging het me oprecht aan het 
hart. 

Uiteindelijk kwam het tot een afspraak. 
Frits was als altijd welbespraakt, openhar-
tig en toonde zich niet bang voor zijn eigen 
emoties. Je laten interviewen is ook een 
kunst. Als een interviewer kans ziet om de 
energie van zo’n mooi gesprek te vangen 
- of beter: niet te verstoren - dan voelt een 
lezer die tintel dwars door krantenpapier of 
beeldscherm heen. 

Dat klinkt magisch, en dat is het ook. Dat 
voel ik nog altijd zo.

Je hebt me begrepen, liet Frits me na 
lezing weten. 

Jij hebt je durven laten zien, mailde ik 
terug.

Toen zijn mailbox overstroomde van 
reacties, zei hij dat ‘we’ een snaar hadden 
weten te raken. Dat was aardig. En het 
zoveelste bewijs dat je een mooi interview 
altijd samen maakt.

Anniek van den Brand,  
interviewer & journalist

Zie ook het programma ‘Het por-
tretterende interview’ op pag 43. 
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ker leest. Liefst wil je dat iemand 
honderd procent van je verhaal uitleest, 
tot de laatste punt! Dit noemen we de 
leesdiepte.

Maar je voelt al aankomen dat dit 
ietwat eendimensionaal is. Een gebrui-
ker die snel even naar beneden scrollt 
om te kijken hoe lang het verhaal is, en 
denkt ‘mij niet gezien’, willen we liever 
niet als ‘lezer’ aanduiden. Daarom com-
bineren we de leesdiepte met leestijd, 
ofwel de tijd die iemand redelijkerwijs 
nodig heeft om het verhaal te kunnen 
lezen. Als de leesdiepte overeenkomt 
met de te verwachten leestijd, berekent 
Looker hoe ver het verhaal is gelezen. 
We spreken dan van leesintensiteit. Of 
nog mooier, de leeskwaliteit.

Looker geeft een standaard weer voor 
elke titel, met gemiddelde waarden van 
alle artikelen in hoe ver lezers komen 
in de verhalen. Bij de PZC zie je bijvoor-
beeld dat lezers gemiddeld 70 procent 
van een verhaal uitlezen. Als bij een 
verhaal dan ineens een groot deel van 
je lezers afhaakt op twintig procent 
leesdiepte, weet je dat er iets mis is. 
Het kan zijn dat je intro niet prikkelend 
genoeg is. Of misschien wel te samen-
vattend, waardoor je het verhaal zelf 
niet meer hoeft te lezen. Want je weet 
alles al.

Het kan evengoed zijn dat er iets 
hinderlijks staat in de artikelopmaak. 
Denk aan een grote advertentie of een 
interactieve grafiek die het verhaal op-
breekt. Zou die dan lager in het verhaal 
moeten, op een andere plek? Al deze 
hints kunnen leiden tot een andere aan-
pak bij een volgend verhaal. Je krijgt ui-
teraard niet een panklare oplossing van 
Looker, je kunt zelf conclusies trekken 
uit de hints die de data geven.

Wie leest jouw verhaal?
Hier kunnen we beginnen 
met nieuws waar elke jour-

nalist vrolijk van wordt: we zijn voorbij 
clickbait. Beter gezegd: niet elke klik 
op een verhaal is evenveel waard. Een 

groot bereik bij eenmalige passanten 
kan minder waardevol zijn dan een 
kleiner bereik bij trouwe lezers. Het 
hooghouden van de loyaliteit van onze 
(potentiële) abonnees ondersteunt onze 
verdienmodellen. 

Als jouw verhaal wordt gelezen door 
mensen die bereid zijn te betalen en 
vaak terugkomen op onze sites, dan 
vinden we dat belangrijker dan dat je 
heel veel mensen bereikt. In de dash-
boards van Looker kun je goed zien of 
een verhaal nieuwe mensen aanspreekt 

of juist de vaste lezer bereikt.
Wat betekent dit? Als jouw verhaal 

weinig vrienden en relaties bereikt, dan 
weet je dat het verhaal weinig waarde 
heeft bijgedragen voor de mensen voor 
wie we het doen. Tegelijkertijd is een 
verhaal dat honderdduizend lezers be-
reikt via Facebook of Twitter, wel goed 
voor het aanboren van nieuw publiek.

We zagen bijvoorbeeld dat de co-
lumns van Sheila Sitalsing bij de 
Volkskrant voor negentig procent 
werden gelezen door trouwe abonnees. 
Terwijl sommige columns van Arthur 
van Amerongen door ruim honderd-
duizend mensen werden gelezen, van 
wie slechts tien procent loyale vaak 
terugkerende lezers. Op basis van de 
kliks zou Van Amerongen populairder 
zijn dan Sitalsing. Maar als je kijkt naar 

waarde, blijkt dat zij juist meer trou-
we lezers bereikt. Samengevat: als je 
alleen bereik hebt op Facebook, is dat 
niet goed.

Hoe komen mensen 
binnen op jouw ver-
haal?

We blijven het herhalen: jouw verhaal 
is het product. Via jouw artikel komen 
mensen binnen op onze sites, via die 
verhalen ontdekken ze onze titels! 
Kortom, als we de verhalen niet goed 
uitzetten op alle kanalen die we tot 
onze beschikking hebben, krijgen ze 
geen eerlijke kans. 

Via Looker krijg je meteen te zien hoe 
de instroom is verlopen. Heb je weinig 
verkeer gekregen via de voorpagina, 
dan kan het zijn dat de tegel van je stuk 
niet zichtbaar genoeg was, niet pro-
minent genoeg stond, een goede foto 
ontbeerde, of een hopeloze kop heeft 
gekregen. Al deze elementen kun je 
nalopen om te achterhalen waarom een 
stuk achterbleef bij de verwachtingen.

Dat geldt ook voor de instroom via de 
nieuwsbrief, via Facebook, Twitter of 
misschien wel Google Search. Heb je 
met de redactie een goede activerende 
post gemaakt, heb je de kop aangepast 
voor Facebook, heb je verschillende 
koppen getest zodat je weet welke 
werkt, reageer je op de posts die je deelt 
op Facebook? Hoe meer erover wordt 
gepraat, hoe beter het algoritme jouw 
verhaal distribueert bij anderen. 

Al deze hints zijn aanleiding om 
dieper stil te staan bij de dynamiek van 
je verhaal. En leren je dat de levenscy-
clus van een verhaal pas begint als het 
online staat - en niet als je het verhaal 
in het redactiesysteem hebt ingevoerd 
en op ‘save’ hebt geklikt.

Welke onderwerpen 
willen onze trouwste 
abonnees lezen?

Veel belangrijker dan een groot bereik 

is het leesgedrag van onze trouwste 
abonnees en vaak terugkerende gebrui-
kers. Daarom bieden we inzicht in het 
gedrag van deze ‘vrienden en relaties’. 
Wat zijn de verhalen waar zij zich in 
het bijzonder toe aangetrokken voelen? 
En wat voor ervaring hebben mensen 
als ze deze verhalen tot zich nemen? 
Kunnen we hierdoor ontdekken wat 
hen werkelijk interesseert, en in welke 
vorm? 

Want natuurlijk kan het geen kwaad 
als een onderwerp erg leeft op Face-
book, maar als onze betalende abon-
nees niet nieuwsgierig zijn naar dit 
onderwerp, dan is de kans klein dat dit 
verhaal abonnees-in-de-dop wel kan be-
koren. Daarom staat het leesgedrag van 
abonnees nu centraal in de inzichten in 
onze verhalen. 

Wat kun je nog meer?
Er zijn nog meer handige 
inzichten. Denk aan een 

overzicht met verhalen die je een jaar 
geleden hebt gepubliceerd en die toen 
veel publiek trokken. Door deze lijst 
een keer per maand te bekijken, kom 
je vaak op leuke ideeën voor ‘hoe is 
het nu met?’-verhalen, die bijna altijd 
goed scoren. Ook biedt het inspiratie 
voor periodiek terugkerende verhalen, 
die met een likje verf opnieuw gepubli-
ceerd kunnen worden (denk aan Kerst, 
de inkomst van Sinterklaas of Nationale 
Boomfeestdag).

Je kunt ook ontdekken welke oude 
verhalen opnieuw populair zijn. Soms 
heb je zelf niet door dat mensen 
massaal jouw verhaal weer zijn gaan 
lezen via bijvoorbeeld Google Search of 
sociale media. Zo werden aan het begin 
van de coronacrisis oude verhalen over 
5G plots weer opgerakeld. Dat was 
aanleiding voor de redactie om in een 
aantal van die verhalen een disclaimer 
op te nemen. Maar het kan ook een 
reden zijn om een verhaal opnieuw 
onder de aandacht te brengen op 
bijvoorbeeld de voorpagina. 

Het News Analytics 
Team (NAT) zoekt voor-

lopers die hun redactie 

aan inzichten in ver-

halen willen helpen. We 

zoeken mensen die wil-

len weten hoe hun ver-

halen het online doen, 

en die met die inzichten 

ook nieuwe dingen  

willen uitproberen.

Voorlopers worden 

getraind om inzichten 

in verhalen te duiden, 

te verspreiden over een 

redactie en collega’s 

te helpen die vragen 

hebben over hoe ze 

betere verhalen kunnen 

schrijven of een groter 

publiek kunnen 

bereiken.

Met Looker kun je 

dagelijks een update in 

je mail krijgen met de 

inzichten van je laatste 

verhalen. Hoef je niets 

voor te doen, ver-

schijnt gewoon in je 

inbox onder de kop 

‘Femke, zo deden jouw 

stukken van gisteren 

het’. Ook chefs kunnen 

redactie-inzichten krij-

gen, denk aan politiek, 

verslaggeverij, een 

regio, economie, sport 

en meer.

Kijk op pagina 37, en 

meld je aan voor het 

programma ‘Help je 
redactie met inzicht in 

verhalen’. 

Of mail ons direct via:

 looker@dpgmedia.nl

Voor de  
voorlopers!

Als jouw verhaal 
wordt gelezen door 
mensen die bereid zijn 
te betalen en vaak 
terugkomen op onze 
sites, dan vinden we 
dat belangrijker  
dan dat je heel  
veel mensen bereikt
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‘Vanuit productont-
wikkeling kijken we 
steeds meer naar de 
behoeften en ervaringen 
van gebruikers. Met die 

kennis ontwikkelen we betere gebrui-
kerservaringen en digitale vertelvor-
men. Want als we producten maken die 
beter aansluiten bij wat mensen willen, 
gaan ze die vanzelf meer gebruiken. 

 We zijn als designers continu bezig 
om het werk van journalisten zo goed 
mogelijk aan de man te brengen. En 
het liefst voegen we er nog iets extra’s 
aan toe. We houden daarbij rekening 
met zowel de business als de gebruiker. 
De business - dus DPG Media - zegt 
bijvoorbeeld: we willen meer men-
sen die inloggen. We bedenken dan 
verschillende oplossingen en gaan ver-
volgens aan de slag met kleine testen. 
We werken met prototypes en halen 
daarna feedback op bij de gebruikers. 
Of we testen in de app tegelijkertijd 
twee designs: wordt er meer geklikt op 
design A of design B? Zo leren we van 
de gebruikers en sluiten we beter aan 
bij wat zij willen.

 Binnen design komt veel kijken. 
Naast de vormgeving - waarbij we 
kijken naar layout, vorm, kleur en ty-
pografie - houden we ons bezig met de 

INTERVIEWS
PRODUCTONTWIKKELING

De teams die onze digitale platformen bouwen vallen onder de  
noemer 'product'. De chefs van drie verschillende disciplines vertellen 
ons wat ze precies doen en voor welke uitdagingen ze staan.
INTERVIEWS DAGMAR FADDEGON FOTOGRAFIE MARIE WANDERS

Zij maken jouw
verhaal digitaal

interactie. Hoe navigeer je bijvoorbeeld 
van het ene naar het andere artikel? 
Hoe zorg je dat gebruikers vinden wat 
ze zoeken? En ook: hoe bouwen we 
dit zo handig mogelijk? Maar voor-
dat je iets ontwerpt, moet je snappen 
wat een gebruiker wil. UX-designers 
observeren gebruikers en vertalen de 
verkregen inzichten naar design. User 

research zorgt ervoor dat artikelen 
beter gelezen én uitgelezen worden, dat 
mensen inloggen en betalen.

 Ik denk dat wij mensen kunnen 
inspireren om verder, meer en langer te 
lezen. Ik hoop dat over twee jaar de er-
varing over de hele linie meer delight-
ful is, dat er minder frictie is. Daarvoor 
hebben we meer consistentie in patro-
nen, interactie en visualisatie nodig. 

In de hele organisatie werken zoveel 
verschillende teams. Zo is er een team 
verantwoordelijk voor het inloggen, een 
ander team voor het betaalgedeelte, er 
zijn teams voor de verschillende mer-
ken. Dat maakt het ingewikkeld. 

 Bovendien leven we in een tijd 
waarin alles snel gaat: wat gisteren 
goed was, is morgen gedateerd. We 
zijn gewend aan de vloeiende naviga-
ties van Google en Facebook: dat is de 
standaard. Als een pagina een fractie 
te traag laadt, zijn gebruikers alweer 
weg. Het draait dus niet alleen om het 
innoveren van producten, maar ook om 
de basis te perfectioneren. De techniek 
gaat zo snel dat je moet uitkijken dat je 
er niet achteraan holt, terwijl je voorop 
wilt lopen.

 Als designers willen we de best 
mogelijke ervaring realiseren binnen 
de kaders van de business, de techniek 
en de gebruikersbehoeften. Verrassend 
zijn is daarbij ook belangrijk. Als we 
alleen geven wat gebruikers vragen, 
hadden we bijvoorbeeld nooit een iPho-
ne gehad. Dat is een permanente puzzel 
en vind ik ook gelijk het leuke aan het 
werk. Mijn team wil toonaangevend en 
prijswinnend zijn. We willen niet zij aan 
zij staan met concurrerende merken, 
maar ver erboven.’

ANNE BOUMANS (46)
Head of User Experience (UX) Design

Voordat je iets 
ontwerpt, moet je 
snappen wat een 
gebruiker wil. Pas dan 
vertaal je de inzichten 
naar design
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‘Ik vind het vet om be-
drijven beter te maken, 
dat heb ik bij CoolBlue 
ook gedaan. Bij DPG valt 
nog veel te verbeteren als 

het gaat om ons digitale product en hoe 
we de ontwikkeling ervan inrichten. 
Vroeger was vooral de content leidend 
in de krant die mensen lazen. Nu 
kiezen mensen niet alleen op basis van 
content, maar ook op basis van gebrui-
kerservaring, het gemak van de website 
of app, of de extra features die een me-
dium biedt. Denk aan een PDF-versie, 
een voorgelezen versie, de navigatie of 
de vindbaarheid van categorieën. 

De ontwikkeling van de digitale flow, 
die we ‘product’ noemen, is complex 
en kost enorm veel tijd en geld. Onze 
grootste uitdaging is achterhalen wat 
onze klant precies wil. Bouwen we wel 
het juiste? Dát proberen we met het Pro-
duct Analytics Team te beantwoorden. 

Stel je voor dat je de website van 
De Morgen bezoekt. Je wilt artikelen 
lezen over sport, maar je vindt ze niet. 
Moeten we dit oplossen? Het antwoord 
hangt af van gebruikerstesten die in 
kaart brengen hoe groot de behoefte 
is. Willen meer gebruikers dit? Als we 
het gaan oplossen: is dit dan het juiste 
moment of zijn er grotere uitdagingen? 
En stel dat het beter vindbaar maken 
van sportartikelen twintigduizend euro 
kost, is dat het waard?

Tot nu toe ontwikkelde DPG Media 
producten grotendeels op onderbuikge-
voel. Nu onderbouwen we elke beslis-
sing met klantdata, zodat we zeker we-
ten dat aanpassingen waarde toevoegen 
en dat we er een paar jaar mee vooruit 
kunnen. 

We gaan met gebruikers in gesprek 
en stellen kritische vragen. Daarnaast 
doen we tientallen AB-tests. Denk aan 
verschillende knoppen, kleuren en 
woorden. ‘Sluit nu een abonnement af’ 
versus ‘Schrijf je nu vrijblijvend in voor 

een abonnement’, bijvoorbeeld. Door de 
helft van de bezoekers de eerste tekst te 
laten zien en de andere helft de tweede, 
komen we erachter welke tekst beter 
converteert. Dit kan tonnen extra per 
jaar opleveren.

Bij het vinden van de juiste oplossing- 
en, houden wij ook rekening met de 
strategische koers van DPG Media. Dat 
betekent dat elke aanpassing bijdraagt 
aan doelstellingen zoals meer inlogs en 
terugkerende bezoekers. 

Op dit moment optimaliseren we 
search, de dark mode, content onder 
artikelen en de PDF-krant. Over een 
jaar wil ik dat er aan de lopende band 
AB-getest wordt en dat onderbuikbe-

slissingen verleden tijd zijn. Persona-
lisatie op klantniveau is de volgende 
stap. Zo kunnen we pagina’s aanpassen 
op interesse en leeftijd. Tegelijkertijd 
zijn we ook daar kritisch op: we houden 
er rekening mee dat klanten niet in een 
filterbubbel terecht willen komen. Ook 
moet elke oplossing altijd logisch zijn: 
het is raar als een app er ineens hele-
maal anders uitziet. 

Op zoek gaan naar data is niet moei-
lijk: het gaat erom wat we er vervolgens 
mee doen. Data is geen doel, maar een 
tool. Door veel vragen te stellen en ge-
interesseerd te zijn, vinden we de juiste 
oplossingen.’

‘Mijn team heet Missi-
on Control & People. De 
metafoor ‘mission control’ is 
gebaseerd op NASA, waar de 
mensen in het controlecen-

trum, elk vanuit hun expertise, ervoor zor-
gen dat de missie op de maan kan landen. 
In ons geval betekent dit dat we via complex 
teamwork onze digitale sites maken.

Mission control brengt business en IT 
samen tot op directieniveau. Zo kunnen 
we samen de digitale prioriteiten bepalen, 
rekening houdend met de beschikbare bud-
getten en de architectuur van onze digitale 
producten.

Bij DPG Media werken zo’n twintig 
IT-teams aan onze producten en platfor-
men, samen ongeveer 580 mensen. Al die 
verschillende teams leiden ook tot com-
plexiteit en inefficiëntie. Wij proberen alle 
verschillende IT-zaken zo te organiseren dat 
alle teams precies weten wat van ze wordt 
verwacht. We gidsen ze naar een gemeen-
schappelijk doel.

In deze baan moet je houden van pro-
blemen; ik heb elke dag een uitdaging op 
een ander niveau. En die moet ik zien op 
te lossen. Voor ons is het cruciaal om grip 
te krijgen op die complexiteit, dat levert 
gewoon een stabielere organisatie op. Zo 
besparen we kosten en kunnen we sneller 
nieuwe ontwikkelingen realiseren.

Op dit moment vind ik dat de wendbaar-
heid meer prioriteit nodig heeft. IT is in 
een paar jaar enorm gegroeid. De schaal-
baarheid staat onder druk. We moeten een 
balans vinden tussen robuust zijn, en toch 
snel. Vergelijk het met een restaurant waar 
je aan een tafel zit in een mooi decor. De 
bediening loopt langs en het eten is lekker. 
Maar wat je niet meekrijgt, is dat de men-
sen in de keuken het niet aan kunnen. Ze 
stressen, doordat de keuken niet efficiënt is 
ingericht. Wij richten als het ware de keuken 
van DPG Media beter in.

Een voorbeeld is het delen van content 
tussen redacties. Vroeger had elke redactie 
een eigen redactiesysteem waarin hun 

DIRK VAN MOORSEL (51)
IT Director Mission Control & People

SJOERD DE KREIJ (27)
Head of Analytics

Over een jaar wil ik dat 
er aan de lopende band 
AB-getest wordt en dat 
onderbuikbeslissingen 
verleden tijd zijn
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Onderschat

COLUMN 
FAROEK ÖZGÜNES

Geregeld vraagt een eindredacteur na 
een inval van de politie of ik snel te 
weten kan komen of ze iets hebben 

gevonden. Terechte vraag natuurlijk, elk 
nieuwsfeit met dringende actualiteit wil ik 
kunnen meegeven in mijn berichtgeving. 
Maar snel bevestiging krijgen, kan lastig 
zijn. Hoe begin je eraan en wie bel je?

In de journalistiek draait alles om contac-
ten. Het is een van de meest onderschatte 
aspecten van ons werk. Als gerechtelijk 
verslaggever kom ik voortdurend in contact 
met advocaten, politiemensen, magistraten 
of andere mensen in de gerechtelijke wereld. 
Ik voel me als een vis in het water als ik een 
gerechtsgebouw binnenstap, bekende ge-
zichten begroet en er praatjes mee sla.

Een netwerk bouw je op via je verhalen. Als 
je systematisch je ontmoetingen bijhoudt, 
puilt je adressenboek snel uit van de contact-
personen. Vroeger had ik een fysieke agenda 
waarin ik alle namen noteerde. Maar dat 
bleek niet handig als ik snel iemand wilde op-
zoeken. Nu sla ik al die contactgegevens op 
in mijn smartphone, er bestaan zelfs uitste-
kende apps voor. Ik zet er meestal een korte 
beschrijving bij en via handige hashtags kan 
ik snel zoeken. Het vraagt enige zelfdiscipli-
ne en tijd, maar het loont op termijn.

Contacten opbouwen is één ding, vertrou-
wen winnen is veel crucialer. Zeker als je 
bericht over gevoelige onderwerpen uit de 
justitiële wereld. De lijn tussen het recht op 
informatie en het geheim van het onder-
zoek is dun, want de meeste informatie is 
vertrouwelijk. Je moet duidelijke afspraken 
maken over wat je mag schrijven zonder 
je bron in de problemen te brengen. De 
bescherming van je bron is heilig voor elke 
journalist, anders kun je niet werken. 

O ja, als je echt ingevoerd bent in jouw 
materie en je dossiers goed opvolgt en je con-
tacten onderhoudt, dan kun je de vraag van 
de eindredacteur meteen beantwoorden.
Faroek Özgünes, VTM Nieuws

Zie ook het programma ‘Dieper 
graven: essentiële kennis voor de 
onderzoeksjournalist’ op pag 40.

9

verhalen stonden. Als een 
andere redactie daar iets van 
wilde overnemen, moesten ze 
mailen met elkaar en afspraken 
maken over copyright en derge-
lijke. Vandaag is het een eviden-
tie dat we content uitwisselen 
tussen redacties in Nederland 
en België via één systeem.

Over drie jaar wil ik dat we 
in staat zijn om elke maand vijf 
nieuwe producten te lanceren, 
zonder dat alles begint te piepen 
en kraken. Binnenkort lanceren 
we de nieuwe app van Donald 
Duck, maar onze organisa-
tie is nog zo ingericht dat we 
gedurende een halfjaar bijna 
alle teams nodig hebben om 
dit goed neer te zetten. Terwijl 
andere merken zoals Libelle, 
Margriet, Tina en andere titels 
ook in de rij staan te wachten.

Een voorwaarde om aan vijf 
producten tegelijk te werken is 
dat teams vertrouwen hebben in 
elkaar en dat iedereen transpa-

rant en eerlijk durft te zijn. De 
openheid van stakeholders kan 
nog beter. Je kunt alleen lokaal 
beslissingen nemen als je weet 
wat daarboven speelt. Dat wil ik 
nog beter uitdragen.

Ik krijg er nog steeds energie 
van om een onmogelijk plan in 
elkaar te zetten, goed samen te 
werken en zo een gemeenschap-
pelijk doel te realiseren. Of met 
de woorden van Hannibal uit 
The A-Team: ‘I love it when a 
plan comes together.’

DPG MEDIA
TOPLIJSTJES

Met data kun je fijne 
lijstjes maken. Altijd 

leuk om te zien welke 
verhalen fantastisch 

scoren. Periode: eerste 
kwartaal 2021.

DOOR MOURAD  

EL BOUBSI

Zomer & najaar 2021

Over drie jaar wil ik 
dat we in staat zijn 
om elke maand vijf 
nieuwe producten 
te lanceren, zonder 
dat alles begint te 
piepen en kraken

Vrouw omver 
geblazen door 
waterkanon bij 
demonstratie.

‘24 UUR LIVE’ 

Man gaat 
compleet door het 
lint in Aldi omdat 

appels op zijn

Wanneer ben ik aan 
de beurt? En nog 

vier vragen over het 
vaccinatieschema

Gedupeerde ouders 
moeten compensatie 

direct weer afdragen aan 
de Belastingdienst, tot 

woede van de 
bewindvoerders’

Avondklok? Politie maakt 
uitzondering na ontroerend 

briefje van Frank (45)
Verschrikkelijk wat Marco 

is overkomen, 11 jaar je 
vrouw moeten bedriegen 
met een bataljon vrouwen

Avondklok per direct 
opgeheven na uitspraak 

rechter

Paralympisch 
kampioen Bibian 

Mentel (48) overleden 
aan gevolgen kanker’

Meest bekeken 
regiovideo

Meest bekeken 
regiovideo

Meeste 
ingelogde 

kijkers voor een 
video

Meest gelezen via 
zoekmachinesMeest 

gelezen via 
Twitter

Meest gelezen via 
Facebook

Totaal aantal 
conversies 
Nederland

Totaal aantal 
artikelen 

geschreven DPG 
Media België

Totaal aantal 
artikelen geschreven 

DPG Media 
Nederland

Best gelezen column

Meest gelezen artikel

Meest gelezen 
sportartikel

Redactie,
Eindhovens Dagblad

Redactie, HLN
Bas Soetenhorst, Het Parool

Jan Kleinnijenhuis, Trouw

Emma Thies, AD

Angela de Jong, AD

Yelle Tieleman,
Algemeen Dagblad

Redactie NU.nl

Redactie, NU.nl

Totaal aantal views 
artikelen DPG 
Media (miljard)3,25
1,06

Nederland

België

143.982

1.400.000767.742 394.073

41.566

786.382 

9.391

Totaal aantal 
conversies 

België

5.009

60.59097.598

1.430.000968.6562.940.000

Best 
converterende 
artikel

Het verhaal van Taghi in 
zijn eigen woorden: ‘Hoef 
my kids, familie en alles 
nooit meer te zien’

75 nieuwe
abonnees

Vrouw omver 
geblazen door 
waterkanon bij 
demonstratie.

‘24 UUR LIVE’ 

Man gaat 
compleet door het 
lint in Aldi omdat 
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Simpel

COLUMN 
PIM LINDEMAN

Geregeld moet ik me verdedigen 
als ik collega-journalisten het 
belang van data wil laten zien. 

We weten nu zoveel van de voorkeuren 
en het gedrag van onze lezers, dat we 
daarmee ons voordeel moeten doen. 
Toch reageren collega’s soms alsof je 
zo hun vakmanschap in twijfel trekt. 
‘Leuk hoor, al die cijfers. Maar ik schrijf 
al twintig jaar, dus ik weet heus wel wat 
een goed verhaal is.’

O ja? Dan wist je vast al dat een lezer 
maar zes behoeften heeft als hij onze 
websites of kranten leest? En als we 
daar elke dag aan voldoen, dat hij dan 
tevreden is.

De zes behoeften van onze lezers zijn 
heel simpel. Ze willen (1) snel geïnfor-
meerd worden over actuele zaken, (2) 
begrijpen waarom dingen gebeuren en 
(3) geholpen worden bij praktische pro-
blemen in hun dagelijks leven. Daarnaast 
willen ze elke dag (4) geraakt worden 
door inspirerende mensen, (5) ter ont-
spanning even kunnen lachen en (6) het 
gevoel hebben dat ze ergens bij horen.

Als je het zo vertelt lijkt journalis-
tiek bijna een exacte wetenschap. Je 
kijkt naar deze behoeften, schrijft een 
bepaald type verhaal dat erop aansluit, 
merkt dat de lezer tevreden is, en doet 
de volgende dag precies hetzelfde.

En daar gaat het mis. Wij willen niet 
elke dag hetzelfde doen, willen ons niet 
laten vertellen welk verhaal we precies 
moeten schrijven. We willen onbewan-
delde paden betreden, onszelf laten 
verrassen.

Gelukkig kan ik collega’s geruststel-
len. Databestanden schrijven geen ver-
halen. Het belangrijkste inzicht dat na 
elke analyse overblijft, is dat vakman-
schap wordt beloond. Want onze lezer 
vertelt ons wel wat hij wil lezen, maar 
hoe we dat opschrijven bepalen we zelf.

Pim Lindeman, Tubantia

Zie ook het programma  
‘De tien geboden van het pre-
miumverhaal’ op pag 34. 

1

ESSAY
FRANK WESTERMAN

Ik was elf toen mijn handarbeid-
leraar op een ochtend niet kwam 
opdagen. In zijn plaats verscheen de 

hoofdonderwijzer, meneer Top. ‘Jullie 
bent al grote kindr’n’, stak hij van wal. 
Meneer Top legde uit dat in de weilan-
den verderop een trein stilstond. Gewa-
pende mannen met sjaals om hun hoofd 
hadden aan de noodrem getrokken, ze 
hadden de machinist doodgeschoten 
en naar buiten geduwd en hielden de 
passagiers gevangen. Die moesten de 
ramen afplakken met oude kranten.

Onze handarbeidleraar zou voorlopig 
niet meer komen, zei meneer Top. Die 
zat ín die trein.

Als kaper.

‘Een goed verhaal vertelt zichzelf.’ Was 
het maar waar. Zelfs de strafste verha-
len kun je zouteloos opdienen. Dat is 
niet moeilijk.

Val met de deur in huis en de nacht-
kaars doet de rest.

‘De feiten spreken voor zich.’ Onzin. 
Feiten houden hun mond. Al rooster 
je ze boven een vuurtje. Jij bent dege-
ne die de feiten een stem geeft, leven 
inblaast.

Als verslaggever zijn we allemaal 
feitenfluisteraars.

Verslaggeving komt voort uit verwon-
dering. Waar je ook verslag van doet, je 
kunt er in gedachten altijd een opge-
wekt ‘Moet je horen!’ aan vooraf laten 
gaan. Soms is je boodschap zo dringend 
dat je daar niet eens de adem voor hebt. 
‘We hebben gewonnen!’ roep je dan uit, 
alsof je een ijlbode bent die vanuit Ma-
rathon in Athene komt aanhollen.

Beseffen hardlopers wel dat hun sport 
voortkomt uit nieuws brengen? Van 
koerier naar courant naar krant. Wij 
mensen zijn gaan rennen, anders dan 
de hazen of de vossen, omdat we wat te 
vertellen hebben.

Waar het op aankomt is dit: je hebt 
iets gezien, gehoord of geroken en wilt 
dit overbrengen aan wie er niet bij was.

‘De aarde is blauw’, zei Joeri Gagarin 
op 12 april 1961, omlaagturend door de 
patrijspoort van zijn Vostok-1.

Hoe anders vatten de astronauten van 
de Apollo 8 hun verslaggeversrol op. 
Naast elkaar vastgegespt en met opge-
trokken knieën maakten zij als eerste 
stervelingen ooit een rondvaart om de 
maan. Terwijl ze achter de maan langs 
scheerden viel het contact met Houston 
weg, het werd stiller dan stil. Zodra 
ze hun thuisplaneet aarde boven het 
maanoppervlak zagen opkomen, en het 
signaal van de boordcomputer herstel-
de, begonnen ze van de weeromstuit te 
Bijbellezen.

Frank Borman begon: ‘In den begin-
ne schiep God de hemel en de aarde. De 
aarde nu was woest en ledig.’

Taal is je medium. Zesentwintig letters 
en een handvol leestekens, niets meer en 
niets minder. De ‘m’ klinkt anders dan 
de ‘i’, die weer anders klinkt dan de ‘g’.

Elke reporter zou zich moeten voelen 
als een kind dat naar huis holt om aan 
mama te vertellen wat het heeft mee-
gemaakt. Dat dwingt tot korte zinnen, 
ordening, het belangrijkste eerst. Maar: 
van die methode ben ik afgestapt. De 
werkelijkheid is te weerbarstig voor 
haastwerk. Zij is te krom om recht te 
praten, te geplooid om glad te strijken, 
te ongerijmd voor een limerick.

Vertel het daarom aan een kind. ‘Een 
kind kijkt niet alleen met zijn ogen’, zegt 
de schrijver-vliegenier Antoine de 
Exupérie in De kleine prins. ‘Het weet 
dat de belangrijkste dingen onzichtbaar 
zijn.’ 

Zie ook het programma  
‘Verhalend schrijven’ op pagina 48.

Van koerier naar courant naar krant: hoe we zijn 
gaan rennen omdat we wat willen vertellen.
FOTO MALOU VAN BREEVOORT
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1 Gebruik Google autosuggest
Je kent het, maar gebruik je het 

ook? Zodra jij iets invoert in Google, 
verschijnen suggesties. Die baseert 
Google op veelgestelde vragen. Als 
jij ‘narcist’ invult, suggereert Google 
‘narcist in bed’. Mensen vertrouwen 
hun diepste zorgen toe aan Google.
Vul bijvoorbeeld in: ‘ben ik’, dan vult 
Google aan: ‘zwanger’, ‘depressief’, 
‘te dik’. En als je googelt op: ‘is mijn 
man’, vult Google aan: ‘een narcist’. 
Voer in ‘is mijn vrouw’ en Google ver-
raadt dat mensen zoeken op ‘zwan-
ger’, ‘depressief’ of ‘overspannen’.
Stel dat je een video maakt over de 
Westerscheldetunnel. Google au-
tosuggest vertelt je wat de mensen 
willen weten: hoe lang is die? Mag je 
er op de fiets in? 
Je kunt ook je zoekterm combineren 
met een letter: Google suggereert bij 
de a ‘Westerscheldetunnel afgeslo-
ten’ en ‘Westerscheldetunnel abon-
nement’. Of met de p: wat als je pech 
hebt in de tunnel?

2 Gebruik answerthepublic.com
Alles wat bij tip 1 staat, doet 

answerthepublic.com automatisch 
voor je. Voer je zoekwoord in en je 
ziet verschijnen wat mensen googe-
len in combinatie met jouw zoek-
woord. Per letter, per voorzetsel, 
enzovoorts. Superleuke vormgeving 
bovendien.
Answerthepublic kun je per dag 
driemaal gratis gebruiken. Let op 
dat je eerst je land en taal kiest.

3 Gebruik Google Trends
Wat was in 2020 de meest ge-

stelde vraag op Google? We bedoe-
len dan een vraag die begint met 
‘wat is’. Iets met corona natuurlijk! 
Maar wat precies? Zowel in België 
als in Nederland vroegen mensen 
het vaakst: ‘wat is een lockdown?’ In 
maart 2020 gingen we dat woord 
gebruiken en niemand heeft bedacht 
dat we het eerst hadden moeten 
uitleggen. 
Je kunt op trends.google.com veel 

Dit is wat je  
publiek wil weten

Nieuws alleen is niet genoeg. De vragen die het 
oproept, moet je ook beantwoorden. Dan wordt je 
publiek loyaal. Maar hoe weet je wat de mensen 
willen weten over het onderwerp dat jij verslaat? 

DOOR GERBERT VAN LOENEN  ILLUSTRATIE OLIVIER HEILIGERS

TIPS
RAKE VRAGEN

van zulke trends vinden. Let op dat je 
rechtsboven eerst je eigen land kiest.

4 Bedenk een manier om je  
publiek te bevragen

NU.nl communiceert met zijn achter-
ban op NUjij. Bezoekers kunnen rea-
geren, maar vaak vraagt de redactie 
ook: wat willen jullie weten? 
De Open Redactie van de Volkskrant 
stuurt bijna wekelijks een vragen-
lijst aan een lezerspanel. Gemid-
deld 1.100 mensen vertellen wat ze 
zouden willen weten. Verhalen die 
hieruit voortkomen, worden zesmaal 
zo goed gelezen als een gemiddeld 
online verhaal.
VTM Nieuws bevraagt dagelijks 
een panel op een vast uur. De re-
dactie meldt de drie belangrijkste 
nieuwsonderwerpen van die dag, de 
panelleden stellen daarop gemiddeld 
360 vragen. Door deze ‘vragen van 
de mensen’ te kennen, is de verslag-
gever beter voorbereid. 

5 Gebruik Adresults
Adresults toont welke vragen 

worden gesteld over jouw zoekterm 
op Google, Bing of Youtube. Ga 
naar adresults.nl, kies tools, en kies 
‘google suggest keyword tool’ om te 
zien wat mensen zoeken in Google. 
Of zoek in Bing of Youtube, daarvoor 
zijn ook tools aanwezig. 

6 Overleg met collega die  
van niets weet

Overleg met een collega wat de vra-
gen zijn waar je antwoord op moet 
vinden. Spreek liefst een collega die 
niets van het onderwerp afweet. Hoe 
simpeler, hoe beter.

7 Vraag Google News Lab  
om hulp

Ze zijn onze grootste concurrent, ze 
hebben de advertenties die wij willen, 
en de data die wij willen. Maar toch 
kun je soms met Google samenwer-
ken. Google helpt media gratis met 
een duik in de data rond een groter 
onderwerp. Stel dan ruim op tijd je 
vraag aan newslabtrends@google.
com. 

Zie ook het programma ‘Rake vra-
gen stellen bij het nieuws’ op pag 38.
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DPG Media ontworstelt zich uit de greep van de grote tech-
bedrijven. Het bedrijf bouwt een eigen ecosysteem, onder 

leiding van Dimitri Heikamp, om weer controle te krijgen op 
zijn abonnementen en advertentieketens. ‘Google zit  

overal tussen. Maar we gaan ze eruit snijden.’
DOOR LARS ANDERSON ILLUSTRATIE OLF DE BRUIN

Dag Facebook, dag 
Google, we beginnen 

voor onszelf 

INTERVIEW
DIMITRI HEIKAMP
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Al veel te lang liggen 
nieuwsbedrijven zoals 
DPG Media aan het 
infuus van grote tech-
bedrijven. Dik vijftien 
jaar alweer komen 

lezers en kijkers via externe kanalen 
naar onze digitale verhalen. We zijn 
ermee vervlochten geraakt, zelfs een 
beetje verslaafd. Want de algoritmes 
van Facebook helpen ons aan bereik, 
de infrastructuur van Google helpt ons 
aan advertentie-inkomsten, en via de 
online store van Apple kunnen gebrui-
kers onze apps vinden. 

Tegelijkertijd heeft het ons afhanke-
lijk gemaakt: het zijn de algoritmes van 
Google en Facebook die bepalen welke 
verhalen worden uitgelicht, maar ook 
wie ze dan te zien krijgt. Bovendien be-
palen zij welke advertenties ons publiek 
ziet, nota bene op onze sites. Samenge-
vat: we weten voor een groot deel niet 
wie er op onze sites komt. We weten 
niet wanneer ze komen. En minstens 
zo erg: we weten niet precies hoe onze 
sites er morgen uitzien.

Hoog tijd dus om de macht van de 
techbedrijven te breken. Uiteraard 
lukt dat niet op internationale schaal, 
daarvoor is big tech te groot. Maar op 
landenniveau (lees: Nederland, België 
en Denemarken) kun je een alternatief 
bieden als je zelf genoeg omvang hebt. 
Dankzij de recente overnames van 
DPG Media, heeft het bedrijf een schaal 
gekregen die wel degelijk kansen biedt 
om het initiatief terug te nemen. DPG 
Media heeft inmiddels ruim veer-
tienhonderd url’s in het portfolio, die 
een brede reeks aan titels en merken 
vertegenwoordigen. Al die url’s gaan 
met elkaar verbonden worden tot een 
groot netwerk: het DPG Netwerk, met 
het sterke geloof dat de som groter is 
dan de losse onderdelen.

Bij big tech werken ze met wat ze 
noemen een ‘walled garden’. Je creëert 
je eigen gesloten ecosysteem, waar-
binnen jij kunt laten bloeien wat je wilt, 

je biedt beschutting tegen invloeden 
van buitenaf en veiligheid voor wie er 
wandelt. Denk aan de app-stores van 
Apple en Google, waar je als gebruiker 
kunt rondstruinen op zoek naar apps, 
en snel en gemakkelijk kunt betalen. 
Of denk aan de Facebook-app die je een 
gepersonaliseerde tijdlijn laat zien met 
berichten van vrienden en verhalen van 
jouw voorkeur. Zo lees je nieuwsver-
halen van het AD of HLN, zonder dat je 
naar het AD of HLN toe hoeft. Big tech 
laat het aanvoelen als een digitaal wal-
halla waar de zon ongehinderd schijnt 
en de bomen altijd in bloei zijn.

Het heeft even geduurd, maar ook wij 
zijn zo’n hof aan het bouwen. Volgens 
het immer gonzende geruchtencircuit 
binnen het bedrijf is het idee ontstaan 
op de achterbank van de auto van CEO 
Erik Roddenhof. Het gevoel dat leefde: 
we zijn inmiddels zo in de tang ge-
nomen door bigtech, dat we zelf een 
ecosysteem moeten bouwen.

Architect van dit ecosysteem is het 
team van DPG Media Netwerk, waar-

voor Dimitri Heikamp verantwoordelijk 
is. Nog niet zo lang geleden was hij 
hoofdredacteur van Donald Duck. Dat 
verrast geenszins, want hij is altijd net 
zo vrolijk als het populaire weekblad. 
Hij gelooft heilig in de kracht van 
dit nieuwe netwerk, soms zo dat zijn 
zinnen als promoteksten uit zijn mond 
komen. Hij heeft een diepe liefde voor 
gamen en spelletjes, en dat zal hem 
ongetwijfeld helpen om deze immense 

puzzel op te lossen. Aan hem de taak 
om alle afzonderlijke digitale platfor-
men van de DPG nieuwstitels om te 
vormen tot één groot netwerk waarmee 
het mediabedrijf het initiatief weer 
terugneemt van grote techbedrijven.

Beginnend bij het begin: waarom 
heeft het zo lang geduurd voordat 
DPG deze stap durfde te zetten?
‘Het idee leefde al langer natuurlijk. We 
proberen voortdurend om meer omzet 
te halen uit de som der delen van onze 
merken. Maar de echte vonk is dat het 
landschap van big tech aan het veran-
deren is. Zij zijn steeds sterker hun ei-
gen walled gardens aan het uitbouwen. 
En ons daarbij aan het uitsluiten.

‘De afgelopen jaren hebben we veel 
samengewerkt met Google. Ze zaten 
echt doordrenkt in onze systemen; van 
advertenties uitserveren tot alle data 
die we doormeten, overal zat Google 
tussen. Daar hebben we natuurlijk 
profijt van gehad, maar ze worden ook 
steeds meer een black box, via allerlei 
fijnmazige trackingtechnieken die ons 
het zicht ontnemen. Hierdoor verlo-
ren we het zicht op hoe de consument 
beweegt, maar evengoed zette dat de 
relatie met de marketeer die bij ons 
adverteert, onder druk.

‘Google beweegt ook in het speelveld 
tussen marketeer en ons als media-
bedrijf. Als een marketeer een euro 
uitgeeft aan ons netwerk, nam Google 
daar bijvoorbeeld 49 cent van. Google 
heeft de middle man opgegeten en die 
ruimte willen we terugpakken. Dat kan 
omdat we groot zijn. We gaan Google 
eruit snijden door de service die ze 
bieden en waar ze marge over heb-
ben, zelf te bouwen. Via ons DataLab 
heeft de adverteerder beter zicht op 
onze segmenten en welke mensen op 
onze netwerken bewegen. Daarnaast 
ontwikkelen we een tool waarmee je als 
adverteerder meteen campagnes bij ons 
kunt inboeken. Als derde hebben we 
met DPG Design ook een simpele drag-
and-drop tool, zodat je zelf eenvoudige 

advertenties kunt ontwerpen. Ook daar 
nam Google marges, en op deze manier 
nemen we ruimte terug.’

Merkt Google dat?
‘Jazeker, we zijn hier transparant over 
naar Google zelf en in de media. Wij 
werken aan een trusted web. Dat is een 
kwaliteitsnetwerk voor adverteerders 
waarmee we ons losmaken van Google 
en niet meer hun advertisingtools 

gebruiken. Google vervult steeds 
vaker een bijrol op ons netwerk en dat 
merken we: bij de invoering van onze 
privacy wall hadden we bijvoorbeeld 
diverse inzichten van ze nodig om 
onze consumenten goed te kunnen 
informeren en een veilige omgeving 
te bieden. Deze inzichten worden dan 
niet op stel en sprong geleverd en 
soms bewust in de black box gehou-
den.’

Wat zie je nog meer gebeuren bij big 
tech?
‘Nou, het probleem is groter dan alleen 
Facebook of Google, er zitten veel meer 
partijen in het open web die we willen 
buitensluiten. Het open web is een ver-
vuilde omgeving geworden met rand-
partijen en handelaren en garandeert 
niet langer een veilige plek waar de 
gebruiker vrij kan bewegen. Denk aan 
al die negatieve advertenties die ook op 
onze sites stonden, zoals de nep- adver-
tentie waarin John de Mol werd doodver-
klaard en ‘Nederland in shock’ zou zijn.

‘De stap die we nu maken kunnen we 
alleen doen omdat we in Nederland en 
België even groot zijn als Facebook en 
Google. Dat wil zeggen: op het niveau 
van unieke gebruikers kunnen we 
goed met ze concurreren en onze eigen 
ruimte opzoeken. In Nederland berei-
ken we dagelijks 5,7 miljoen unieke 
mensen, in België ligt dat aantal op 2,5 
miljoen mensen per dag. Afhankelijk 
van hoe je meet natuurlijk; je moet geen 
browsers gaan meten, dat geeft een 
vertekend beeld. We willen zuivere aan-
tallen meten, van echte mensen.’

Hoe gaat de inrichting van ons digita-
le ecosysteem eruitzien?
‘Om te beginnen gaan we de verschil-
lende databases die we nu hebben, om-
zetten tot een grote databank, waardoor 
mensen één uniek DPG Media-account 
hebben over al onze merken. Daarnaast 
verbeteren we de kwaliteit van honder-
den miljoenen profielen van mensen 
die bij ons een keer een verhaal hebben 
gelezen. Gebruikers komen binnen 
vanaf verschillende platformen, via 
Facebook, via Whatsapp, de mail of 
Google Search. Iedereen die binnen-
komt laat een profiel na, wat zoiets is als 
een digitaal spoor. Die willen we gaan 
herleiden naar unieke gebruikers. Eén 
spoor an sich is nog waardeloos, maar 
een combinatie van sporen kan door 
de zogeheten profile service worden 
teruggebracht tot een echte gebruiker. 
En als we die kunnen identificeren, 

Dimitri Heikamp 
(1976)

2020 Director 

DPG Netwerk

2018 Consultant 

digitale strategie 

voor o.a. Wereld 

Natuur Fonds

2016 Content  

Director Aller-

hande - MPG & 

Albert Heijn

2014 Hoofdredac-

teur Donald Duck, 

Sanoma

2009 Uitgever 

Games bij  

Sanoma Media 

2004 Oprichter 

Red Road Media 

(gaming bedrijf)

1998 Studie  

rechten, UvA

Dimitri woont in 

Rotterdam  met 

zijn vrouw Tessa. 

Beiden zijn ze gek 

op lekker eten 

en koken, zijn ze 

graag samen met 

de (deels Griekse)

familie en houd-

en ze van reizen. 

Dimitri heeft een 

grote affiniteit met 

Japan omdat dat 

land voor hem een 

ultieme combinatie 

van technologie, 

cultuur, natuur en 

entertainment 

biedt.

Google heeft de middle 
man opgegeten en 
die ruimte willen we 
terugpakken. Dat kan 
omdat we groot zijn. 
We gaan Google  
eruit snijden
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16 APRIL
Productie klaar voor publicatie.

Interview met de maker: 
'Verslaggever Rik Kuiper dook diep 
in het leven van een kampbeul’. 

Verspreiding van het interview 
via volkskrant.nl, nieuwsbrief 

en sociale kanalen. In totaal 
krijgt dit verhaal 6.400 

views.

17 APRIL
Organische post op 
Facebook bij de 
Volkskrant. Bereik in 
tijdslijnen: 107.873 mensen, 
van wie 18.295 doorklikken. 
Met 500 euro wordt de 
post aangejaagd bij nieuw 
publiek - 21.396 
Facebookgebruikers zien 
dit; 2.010 mensen klikken 
naar het artikel.

Eerste redactionele post op 
Instagram. In totaal zien 
75.499 deze post en 2.230 
mensen klikken door naar 
het verhaal. 

Tegel-ankeiler van eerste 
hoofdstuk van het verhaal 
op de site. In totaal krijgt 
dit artikel 4.136 views. 

19 APRIL Opnieuw bereik 
aanjagen via browserpush 
en notificatie vanuit de 
Volkskrant-app. Totaal 
verzonden 1.071.688 
berichten, bekeken door 
305.209 mensen van wie 
6.149 doorklikken naar 
het verhaal.

22 APRIL Tweede 
redactionele post op 
Instagram. In totaal zien 
54.226 mensen deze post, van 
wie 1.724 mensen doorklikken 
naar het artikel.

Tegel-ankeiler hoofdstuk twee 
van het verhaal. Verspreid via 
de site. In totaal 2.978 views. 

22 APRIL
Tweede post van het 
verhaal op Facebook. 
Bereik: 36.722 mensen; 
5.673 clicks naar het 
stuk. Opnieuw budget 
van 500 euro. Target: 
mensen die eerder op 
het verhaal hebben 
geklikt. Resultaat: nog 
eens 10.347 mensen 
bereikt, met 1.091 clicks 
naar het verhaal.

30 APRIL Aandacht in rubriek 
Meelezers: 'De ultralange 
longread 'Liefdesbrieven van 
een kampbeul' bleef 
behapbaar door audio toe te 
voegen'. In totaal 1.374 views. 

4 MEI
Speciale nieuwsbrief 
'Bevrijdings Mail' naar 
258.863 abonnees, 
met activerende titel: 
'Is het goed een 
kampbeul menselijk te 
portretteren?’ 4.518 
trouwe lezers klikken 
door naar het verhaal.

Nieuwe post op 
Twitter. Opbrengst is 
niet heel groot.

38.154
unieke lezers op

129.290
unieke lezers op

107.60
1

unieke lezers op

18.908mensen hebbende audio geluisterdin de webpagina

29

Een goed verhaal krijgt niet zomaar een 
groot bereik, het heeft een doordachte 
strategie nodig. Via contentatomisatie 

kun je elementen in een verhaal uitlichten 
over meerdere platformen. De redactie 
bedacht samen met marketing een plan 
voor het verhaal Liefdesbrieven van een 
kampbeul, van Volkskrantjournalist Rik 

Kuiper. In zes delen tekent hij het verhaal 
op van Fokko Dettmer, wiens vader een 
SS’er was en berucht kampbewaarder 
van Kamp Amersfoort. Deze longread 

heeft het online uitstekend gedaan door 
het meerdere weken aandacht te ge-

ven via prominente tegels op de site, het 
dagelijks mee te nemen in de nieuwsbrief, 

targeting via sociale media, een pod-
cast en verwijzingen in de krant. Via veel 
verschillende contactmomenten over tijd, 

blijft een verhaal langer leven. 

Zo werd het verhaal Liefdesbrieven van 
een kampbeul een van de best gelezen  

producties van de Volkskrant.
Door Esmee Siliakus

TIJDLIJN
BEREIK

kunnen we hem ook behandelen als 
mens, met al zijn behoeftes en wensen.’

Hiermee raak je aan de tweede ur-
gente reden om een eigen netwerk te 
bouwen, het verdwijnen van de third-
party-cookies.
‘Klopt, ook dat heeft ons denken en 
handelen versneld. Google stopt in 
2022 met het volgen van deze cookies 
in hun Chrome-browser. Dat betekent 
dat we nog meer het zicht verliezen 
op onze bezoekers. Een cookie is een 
traceerbaar stukje data van een ge-
bruiker. ‘Third party’ betekent dat dit 
traceerbare stukje data door een andere 
partij dan DPG Media is geplaatst, 
maar dat wij dat wel mogen gebruiken 
om mensen te identificeren. Zo kun je 
nog steeds via Google of Facebook heel 
goed bezoekers volgen naar andere 
sites. Dat was makkelijk, goedkoop 
en effectief. Maar dat vinden we met 
elkaar ethisch niet meer verantwoord. 
Je krijgt er lelijke uitwassen van. Het 
helpt fake news te groeien en als je een 
keer op Facebook bent geweest, kun je 
overal gevolgd worden, ook op plekken 
waar je met rust gelaten wilt worden. 
We moeten dus echt zelf een relatie 
gaan opbouwen met de consument om 
een zuiver persoonsbeeld op te kunnen 
bouwen. Dat gaan we doen met zogehe-
ten first-party-cookies, zodat we beter 
zicht houden op onze gebruikers.’

Privacy is een heet hangijzer tegen-
woordig. Hoe rijmt een groot netwerk 
waar je gebruikers volgt, met de wens 
van de consument voor openheid?

‘De consument heeft inderdaad 
steeds meer interesse in wat er 
met zijn data gebeurt en wil daar 
controle over hebben. We zoeken 
naar manieren om vertrouwen te 
bouwen. Dat doen we natuurlijk 
al doordat we kwalitatieve en 
betrouwbare verhalen maken. 
Maar ook door een omgeving te 
bouwen die veilig aanvoelt. Bij-
voorbeeld via een single sign-on, 

waarbij je als gebruiker één keer inlogt, 
en daarna ingelogd blijft in ons net-
werk. En dat de gebruiker ook precies 
weet wat er met zijn data gebeurt. Daar 
gaan we volledig transparant in zijn 
door in heldere taal uit te leggen wat de 
voorwaarden zijn en het bouwen van 
een data wallet. Mensen kunnen daarin 
precies weergeven wat ze wel willen 
delen met ons, en wat vooral niet.’

Wat heeft de consument eraan als 
deze bij ons is ingelogd?
‘Wij willen met de data de consument 
juist helpen met navigeren tussen al die 
verhalen die we hebben. We maken zo-
veel verhalen, die kun je niet allemaal 
volgen. Onze algoritmes kijken wat 
ze interessant vinden, welke onder-
werpen juist niet, zonder dat we ze in 
die beruchte filterbubbel brengen. Zo 
kunnen we relevante dossiers maken en 
gepersonaliseerd aanbieden waardoor 
mensen langer op ons netwerk blijven.

‘De data gaan ons aan de andere kant 
weer helpen om relevante adverten-

ties te plaatsen. Advertenties die niet 
irritant zijn, die inhoudelijk aansluiten 
bij de voorkeuren van de gebruiker. 
Dat is uiteraard ook onderdeel van ons 
verdienmodel, en waar onze journa-
listiek deels van wordt betaald, daar 
hoeven we niet geheimzinnig over te 
doen. We willen weten waar jij behoefte 
aan hebt, zodat we de juiste zaken naar 
je kunnen toeschieten. Bijvoorbeeld 
om te vermijden dat we je advertenties 

voorschotelen van een product dat je al 
hebt gekocht.’

Hoe kijk jij naar de Spotify-gedachte: 
betaal voor je abonnement en je krijgt 
geen advertenties meer?
‘Ik denk dat dit erg naïef is voor het pro-
duct dat wij maken. Adverteren is sinds 
jaar en dag onderdeel van onze media 
en zorgt voor toegankelijke media die 
niet alleen voor de welgestelde consu-
menten is. We hebben bij DPG Media 
twee grote verdienmodellen. Eén ervan 
is het verkopen van abonnementen en 
producten. Het andere verdienmodel 
is adverteren. Voor beide geldt dat als 
we mensen niet kunnen herkennen en 
bereiken, we veel inkomsten mislo-
pen. Kwaliteit en herkenning is dus 
belangrijk. Mensen zijn gewend aan 
advertenties. Je moet alleen zorgen 
dat je relevante advertenties kunt laten 
zien, relevant voor hun voorkeuren en 
leefwereld. En niet irritant.

‘Wat dat betreft kijk ik echt wel met 
respect naar bijvoorbeeld Instagram. 
Om de drie posts verschijnt een adver-
tentie in je tijdlijn en maar weinigen die 
er echt last van lijken te hebben, want 
het platform blijft groeien. Kijk naar de 
inlogcijfers bij Facebook en Instagram. 
Zestig tot tachtig procent van hun ge-
bruikers is dagelijks ingelogd. Bij ons 
is dat tien tot vijftien procent. Zij weten 
dus veel beter hoe hun consumenten 
bewegen. In 2024 willen we dat vijftig 
procent van onze bezoekers dagelijks 
ingelogd is.

‘Maar daarvoor moeten we eerst ons 
eigen netwerk ontwikkelen. Stap één is 
het vertrouwen en de aandacht van de 
consument winnen. Daarmee kunnen 
we als uitgever duurzaam blijven groei-
en en onze verhalen aan consumenten 
blijven vertellen.

‘In die zin zie ik veel parallellen 
tussen het digitale ecosysteem van DPG 
Media en Duckstad; beide zijn be-
schermde omgevingen waar mensen 
graag naar terug gaan, want er is altijd 
wat te beleven.’ 

Ik kijk echt wel 
met respect naar 
Instagram. Om de 
drie posts zie je een 
advertentie en maar 
weinig mensen die  
er last van hebben
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De tien geboden van  
het premiumverhaal
Niet door de Heer ingegeven, maar 

toch belangrijke geboden om van lezers 

betalende abonnees te maken.

Zo maak je een podcast:  
van idee tot publicatie
Ambities voor een podcast? Denk niet 

te moeilijk. Gewoon beginnen.

Senior Fellowship
Maak een reis door DPG Media. Ont-

moet CEO's , bespreek strategieën, en 

pas ze weer toe op je eigen redactie.

Help je redactie met  
inzichten in verhalen
Omarm data en volg hoe jouw verhalen 

het doen online. Wie komt er binnen via 

welk kanaal? Wie zijn je lezers?

Formats maken voor  
Instagram & TikTok
Deel nieuwsverhalen via Insta en Tik-

Tok. Bereik jongere doelgroepen via 

handige formats die werken. 

Rake vragen stellen bij het nieuws
Weet jij wat er echt leeft bij jouw pu-

bliek en waar ze zich om bekommeren? 

Alleen zo stel je de rake vragen.

Leading newsroom change
Hoe geef jij jouw redactie vorm? Leer 

van journalistieke experts in Oxford.

Future leaders in news
Ben jij een leider van de toekomst? Als 

dit zinnetje je al aanspreekt, ben je het 

vast. En moet je hier aan meedoen.

Dieper graven: essentiële kennis  
voor de onderzoeksjournalist
Wil je onderzoeksjournalist worden? Of 

ben je het en zoek je houvast? Verdiep 

je hier in onderzoeksvragen.

Vertel het nieuws in 20 seconden
Tekst voor video, tv en radio kan altijd 

korter. Schrap en creëer de ultieme zin.

Elke dag feedback geven  
voor leidinggevenden
Boos worden is een vorm van feedback, 

maar of het nuttig is? Hier leer je hoe 

je inhoudelijk terugkoppeling geeft, 

zonder iemand op stang te jagen.

Het portretterende interview
Zet echt een mooi portret van iemand 

neer. Maak hem mens, stel de juiste 

vragen en schrijf het met gevoel op.

Jezelf slimmer organiseren  
met handige tools
Amai, al die afspraken en todo’s. Zo 

veel informatie die niet in je hersenen 

hoeft te zitten. Daarvoor hebben we 

handige apps.

Video maken in 360°
Dompel je publiek onder in je verhaal 

met volledig zicht. Alsof ze er zelf bij 

zijn. Maak er een beleving van.

Video's analyseren en beoordelen
Elk beeld moet een functie hebben in 

een video. Kies scherp en laat weg wat 

niets toevoegt. Moeilijk, maar maakt je 

video beter.

Video monteren in Premiere Pro  
voor beginners
Voor de starters die graag willen leren 

monteren. Lekker basic dit, frames 

plaatsen, geluid invoegen en renderen.

Je verhaal beter vindbaar maken 
voor je publiek en Google
Geen technische uitleg dit keer. In deze 

sessie werk je met Textmetrics, een tool 

die alles makkelijker maakt bij SEO.

Verhalend schrijven
Schrijver Frank Westerman vertelt je 

hoe hij liefst verhalende technieken 

inzet, en waarom ze zo belangrijk zijn.

Animaties maken en video bewerken 
in Photoshop
Jazeker, ook in Photoshop kun je snel 

bewegende beelden bewerken.

Geef je uiterlijk
woensdag 7 juli op en wacht 

op een beslissing van de 

hoofdredactie.  

Wij contacteren jou: 

• je krijgt een uitnodiging, of: 

• je komt op de wachtlijst en 

krijgt bericht als er plaats is, of:  

• je bent niet geselecteerd

Kies een programma  

en geef je op via:

learning.dpgmedia.net

Het volgende magazine  

verschijnt in november, met  

nieuwe programma's

Wil je deelnemen?  

Laat je inspireren  

door ons magazine

Dit zijn de programma's voor de 
zomer en het najaar. Blader door  

het aanbod en schrijf je in!
19
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Via onze tutorials krijg 
je vlot een onderwerp 
in de vingers. Denk 
aan koppen testen in 
Smartocto of beeld 
bewerken in Photo-
shop. Op learning.
dpgmedia.net vind je 
alle sessies. Hier zie je 
alvast een selectie.

Online  
programma’s

Dinsdag 29 juni

Zo ga je als journalist om met online 
bedreigingen
Online intimidatie neemt met de dag 

toe. Veel van deze verwensingen zijn 

niet altijd strafbaar en toch is het be-

langrijk om als journalist te weten hoe 

je je hiertegen kunt wapenen. Peter ter 
Velde, journalist en veiligheidstrainer bij 

PersVeilig, vertelt in dit webinar welke 

stappen effectief zijn. 

Dinsdag 22 juni

Google News als tool
Tijdens dit webinar bespreekt Cheryl 
van Etten, expert in zoekoptimalisatie, 

Google News en wat het precies is en 

doet. Ze toont je hoe je jouw artikelen 

en content optimaliseert en sneller 

vindbaar maakt.

Onze journalistieke 
deskundigen praten je 
bij. Elke dinsdag om 
13 uur een webinar. 
Surf eenvoudig via de 
link naar Google Meet 
en je doet mee.

de kracht van Smartocto. Dit is de tool 
waarmee je snel en effectief koppen 
kunt testen voor je verhaal. Liefst wil 
je voor elk artikel koppen testen. Het 
algoritme van Smartocto geeft advies 
welke acties je kunt ondernemen om 
dat verhaal bij meer lezers te brengen 
en of er kansen zijn voor een follow-up. 
Superhandig!

Effectief een Wob-verzoek 
opbouwen
Wil je weten hoe bepaalde besluitvor-
ming is verlopen? Of wil je het mailver-

keer van de bevoegde minister rond 
jouw onderwerp opvragen? Dat kan via 
een Wob-verzoek. De Wet Openbaarheid 
van Bestuur (Wob) geeft je als journalist 
de mogelijkheid om rapporten, notulen 
en mails op te vragen over onderwerpen 
waar besturen bij zijn betrokken. Dit 
digitale programma vertrekt vanuit de 
Nederlandse wetgeving, maar is ook 
voor Belgische collega’s interessant. In 
België en binnen de EU zijn vergelijkba-
re regels rond informatieverstrekking 
waarbij dit programma een leidraad kan 
zijn om een dossier te starten.

Werken met Photoshop
In dit instapprogramma ontdek je de 
workflow van Photoshop en welke tools 
als basis het handigst zijn om mee te 
werken. Onderdelen in dit program-
ma zijn selecties maken, werken met 
snelmaskers, werken in lagen, kleur-
aanpassingen, corrigeren, retoucheren, 
laageffecten, filters en slimme objecten. 
Naast uitlegvideo’s is er ook lees- en 
oefenmateriaal beschikbaar. Je kan 
zowel het hele programma van A tot Z 
volgen, als gericht op zoek gaan naar 
de functies die jij precies nodig hebt.

Werken met Illustrator
Wat is er allemaal mogelijk in Illustra-
tor? Je ziet het in deze video’s. Je krijgt 
uitleg over de software, de werkwijze 
en de meeste tools. Onderwerpen in 
deze sessies zijn: interfaces, artboards 
en bewaren, lagen, groeperen, vergren-
delen en verbergen, plaatsen van beeld, 
transparantie, verloopnetten, opmaak 
van tekst, effecten en vormgevings- 
effect en exporteren van artwork. Er 
zijn oefeningen bijgevoegd en je kunt 
dit programma volledig doorlopen of 
gericht je kennis opfrissen.

Snel aan de slag  
met Smartocto
In deze serie explainer video’s ontdek je 
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Tik Tok voor nieuwsredacties:  
de lessen van NU.nl 
NU.nl is in Nederland de grootste 

nieuwsbron op TikTok. Ingeborg Veen 
en Arie Bart de Vries laten zien hoe je 

als nieuwsmerk de juiste toon vindt.

Helder schrijven
Zelfs de meest ervaren journalisten 

kunnen door de scherpe blik van Neer-

landicus Elma Drayer hun schrijfstijl 

verder verbeteren. In dit webinar geeft 

ze haar belangrijkste tips om je teksten 

helder, bondig en sprekend te maken.

Zo zoek je in wetenschappelijke
onderzoeken
Waar vind je betrouwbare onderzoeken 

voor wetenschappelijke verhalen? Pro-

fessor Journalistiek Michaël Opgen-
haffen laat het je zien.

Wanneer is een verhaal echt
premium of plus?
Wat maakt een verhaal waardevol voor 

de lezer? En hoe maak én presenteer je 

die verhalen? Premiumexperts Sanne 

Riepema en Laura Speelziek laten zien 

wat een verhaal écht Premium of Plus 

maakt en hoe je jouw verhalen uit de 

kelder haalt.

Intro’s en leads: verleid je publiek
Wat maakt een intro of lead goed? 

Journalist Gerbert van Loenen geeft 

goede en minder goede voorbeelden 

van intro’s en leads. Zo ontdek je wat 

de gouden formule is

De Google Meet-links vind je op: 

campus.dpgmedia.net/webinars.  

Hier vind je ook nog meer nieuwe  

en actuele webinars.

Terugkijken! Dit waren de beste webinars van het voorjaar.

Webinars

Programma zomer & najaar 2021
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Zo maak je een podcast: 
van idee tot publicatie
Neem tijd om mensen te laten 
uitpraten, creëer ruimte om 
dieper en grondiger in te 
gaan op een onderwerp - het 
kan in een podcast. Hierin 
kun je een verhaal vertellen 
in de meest letterlijke zin van 
het woord. Van naaldje tot 
draadje, met sprankelende 
details, met veelzeggende in-
tonaties. Maar misschien heb 
je nog vragen voor je eraan 
begint: heb je bijvoorbeeld 
een professionele studio no-
dig? Hoe bouw je een goede 
spanningsboog op? Is het 
meer dan vraag-antwoord? 
Moet er altijd muziek bij? 

We beloven je niet dat je na 
afloop een waar luisterspel 
in elkaar kunt knutselen. Wel 

dat je snel en eenvoudig een 
goede journalistieke podcast 
kunt maken.

Wat ga je doen?
Je krijgt inzicht in het volledi-
ge traject om tot een podcast 
te komen: over het brainstor-
men naar een origineel idee, 
over de zoektocht naar goede 
gesprekspartners, over de 
basistechnieken, over hoe je 
je podcast uiteindelijk op het 
juiste platform krijgt. Ook 
krijg je inzicht in meer vor-
melijke aspecten, denk aan 
een goede begintune, een 
stevige intro, de beste manier 
om je gasten voor te stellen 
en het aanbrengen van ritme 
in je podcast.

Trainer
Andries Beckers is ra-
diopresentator bij Willy. 
Sinds drie jaar produceert 
en co-host hij de Welcome 
To The AA-podcast samen 
met cabaretier Alex Agnew. 
In deze online show die op 
iTunes en Youtube verschijnt, 
gaan ze elke week op zoek 
naar mensen of onderwerpen 
die deel uitmaken van hun 
leefwereld. Bovendien geeft 
hij podcasttrainingen aan 
zowel liefhebbers als mensen 
uit de professionele wereld.

Voor wie
Voor alle mediamakers 

die meer inzicht willen 

in hoe je een geslaagde 

podcast kunt maken.  

Dit is een live  
programma van een 

dag voor 10 deelnemers.

Wanneer
Donderdag 25  

november, Antwerpen

Donderdag 9 december, 

Rotterdam

2

De tien geboden van 
het premiumverhaal
Bedien jij met je verhalen je lezer? Beantwoord 
je relevante vragen? Ben je helder? Maak je 
duidelijk waarom je lezer nu dit verhaal moet 
lezen, kijken of luisteren? Is de lezer bereid 
voor jouw verhaal te betalen?

Goede premiumverhalen vormen het speer-
punt in onze strijd om de online abonnee. 
Premium valt of staat met menselijke, geïnfor-
meerde, diepgravende en originele verhalen. 
Makkelijk gezegd, veel moeilijker gedaan. Wel 
dé uitdaging van het moment.

Wat ga je doen?
We nemen samen met jou je verhalen onder 
de loep: had je dit verhaal wel moeten maken, 
waarom moet het nu worden gelezen, voor 
wie schrijf je het, waar blijft de ongeduldige 
lezer haken, hoe maak je een ijzersterke kop 
en intro? En hoe zorg je dat lezers het tot het 
eind volhouden, niet op pure wilskracht, maar 

omdat je van begin tot eind weet te boeien?
Tot slot: met alleen een puik premiumverhaal 
ben je er nog niet. Je krijgt dus ook praktische 
tips om online alles uit je verhaal te halen.

Trainers
Vincent Leemans, chef-IN bij Brabants Dag-
blad, nam enthousiast de handschoen op om 
samen met de ADR-titels in 2020 het premi-
umpad te bewandelen. Zijn eerste vraag: 'Wat 
we al jaren zo doen, moeten we dat nog wel zo 
doen?' Vincent durft ook onomwonden te zeg-
gen: ‘Wat staat hier nou eigenlijk?’ 
Pim Lindeman, chef van de redacties Almelo 
en Reggestreek bij Tubantia, nam het voortouw 
in het oosten van Nederland. Pim ziet in een 
oogwenk hoe en waar een verhaal beter kan. 
Zoekt altijd naar het ‘gouden’ randje.

Voor wie
Voor elke mediamaker 

die wil dat zijn verhaal 

écht waardevol is voor 

de lezer. Dit is een online 
programma van een 

halve dag voor  

12 deelnemers.

Wanneer
Donderdag 7 oktober

Woensdag 10 november
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Senior Fellowship

Ons bedrijf groeit en verandert snel. Vorig jaar 
bijvoorbeeld sloten tientallen magazines zoals 
Libelle en Donald Duck bij ons aan, net als 
nieuwsmachine NU.nl. DPG Media heeft ruim 
1.400 url’s in beheer waarmee we geld verdie-
nen en een publiek bedienen.

Overzicht houden op alle titels is niet eenvou-
dig en voor je dagelijkse werk niet eens nood-
zakelijk. Wie van de Nederlandse chefs kent de 
VTM-studio's of de werking van News City in 
Antwerpen? En andersom: wie van de Vlaam-
se leidinggevenden heeft zicht op de online 
services waar honderdduizenden gebruikers 
dagelijks inloggen? Of hoe de digitale nieuws-
sites van het AD of Trouw zich ontwikkelen? En 

wat zijn de strate-
gische plannen 
van het bedrijf 

de komende 
drie 

jaar, hoe gaat marketing zijn ambitieuze doe-
len halen om meer trouwe abonnees te maken?

Om deze vragen te beantwoorden brengen we 
een nieuwe editie van het Senior Fellowship. 
Omdat we geloven dat de som van DPG Media 
meer waard is dan de losse onderdelen.

Wat ga je doen?
Als Senior Fellow dring je door in het hart van 
ons bedrijf. Je ontmoet hoofdredacteuren, 
directeuren en mediamakers uit alle divisies 
van onze groep. Ze vertellen over hun succes-
sen en natuurlijk over tegenslagen waar ze 
van hebben geleerd. Thema's waar je dieper 
op ingaat zijn onze journalistieke keuzes, de 
bedrijfs- en groeistrategie, de digitale uitda-
gingen, de toekomst van advertising, hoe we 
bouwen aan merken, het belang van marketing 
en meer. Bovendien leer je Fellows kennen die 
zelf hun sporen ook hebben verdiend.

We plannen drie keer een tweedaagse inclu-
sief overnachtingen om je zo veel mogelijk 

van het bedrijf te laten zien. Sessies vin-
den plaats in Amsterdam, Hoofddorp, 
Tilburg en Antwerpen.

Sprekers
De planning is nog volop in ontwik-

keling, maar enkele sprekers hebben al 
toegezegd. Zeker zijn Christian Van Thillo,  

Erik Roddenhof (CEO), Kris Vervaet (CDO), 
Philippe Remarque (uitgever VTP), 
Nicholas Lataire (directeur News City), Piet 

Vroman (CFO), Joyce Nieuwenhuijs (DPG 
Magazines), Erik van Gruijthuijsen 

(directeur journalistiek ADR) 
en meer. Wim Maes, chef 
van de drukkerij in Lokeren, 
geeft een vrolijke rondlei-
ding.

Voor wie
Voor beginnende 

hoofdredacteuren, ad-

junct-hoofdredacteuren 

of chefs met meer dan 

vijf jaar leidinggeven-

de ervaring. Dit is een 

programma van drie 

keer twee dagen voor 20 

deelnemers. Deelname 

aan dit programma kan 

alleen op voorspraak 

van je hoofdredactie.

Wanneer
Sessie 1 di 16 & wo 17  

november, Antwerpen

Sessie 2 wo 16 & do 17  

maart 2022, Tilburg

Sessie 3 wo 15 & do 16 

juni 2022, Amsterdam

3 Help je redactie met 
inzichten in verhalen
Wanneer haakt ons publiek 
af? Wat leren we als een 
bericht onverwacht goed is 
bekeken en gedeeld? Welke 
verhalen doen het bijzonder 
goed bij abonnees en trouwe 
bezoekers?

Dashboards helpen dit soort 
vragen te beantwoorden, 
maar de antwoorden we-
ten hun weg naar redacties 
nog niet altijd te vinden. In 
deze training leer je hoe de 
inzichten uit data je helpen 
goede verhalen te maken, en 
hoe je daarbij de data de baas 
blijft. Neem je redactie bij de 
hand door ze te laten zien hoe 
je waardevolle inzichten uit 
dashboards haalt.

Wat ga je doen?
Je leert dashboards gebrui-
ken zodat je weet waar je welk 
inzicht vindt. Je wordt handig 
in het vinden van nieuws en 
nieuwe ideeën voor verha-
len. Je krijgt te zien hoe je 
inzichten kunt gebruiken 
om terug te blikken op het 

werk van gisteren. Ook leuk: 
je kunt elke dag automatisch 
een e-mail ontvangen met in-
zichten in hoe jouw artikelen 
het doen.

Verder bespreken we hoe jij, 
als voorloper, kunt omgaan 
met sceptici, collega’s die 
zich nog niet comfortabel 
voelen bij inzichten uit data. 
We vertellen hoe je verant-
woord omgaat met data en 
welke conclusies je wel en 
niet mag trekken. We bekij-
ken de mogelijkheid om een 
data-statuut op te stellen, 
waarin de redactie vastlegt 
wat ze wel en niet met data 
wil doen.

Tenslotte hoor je hoe jij 
altijd hulp mag vragen aan de 
collega's van het Nieuwsana-
lyseteam (NAT). Zij helpen 
redacties inzichten verwer-
ven in hun verhalen.

Trainers
Thomas Boeschoten leidt 
het Nieuwsanalyseteam 
(NAT) van DPG Media. 

Voorheen werkte hij voor 
ADR aan de digitale strate-
gie. Hij studeerde nieuwe 
media en digitale cultuur, 
deed onderzoek naar sociale 
media en was aan de Uni-
versiteit Utrecht verbonden 
als oprichter van de Utrecht 
Data School.
Roy Wassink combineert 
zijn liefde voor verhalen 
vertellen met een passie 
voor onderzoek en noemt dat 
‘insights’. Hij helpt journa-
listen om getallen levend te 
maken zodat makers hun 
eigen succes leren begrijpen 
en beïnvloeden. Samen met 
collega's van het Nieuwsana-
lyseteam helpt hij redacties 
de stap te maken van data 
naar actie.

Zie ook het verhaal 'Krijg 
beter inzicht in je verhalen' 
op pagina 10.

Voor wie
Voor iedereen die 

nieuwsgierig is hoe data 

je kunnen helpen betere 

verhalen te maken 

en daarbij collega’s 

wil helpen. Let op: als 

Looker-dashboards niet 

beschikbaar zijn op jouw 

redactie, dan is deze 

training minder geschikt 

voor jou. Voor vragen 

over welk dashboard 

jouw redactie gebruikt, 

kun je ons mailen op 

campus@dpgmedia.be. 

Dit is een online pro-
gramma van een halve 

dag voor 15 deelnemers.

Wanneer
Vrijdag 8 oktober

Dinsdag 23 november

Dinsdag 7 december
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5 Formats maken voor  
Instagram & TikTok
Verhalen delen via Insta-
gram en TikTok staat bij veel 
redacties nog in de kinder-
schoenen. Het is allemaal 
nog zo nieuw! Wat kunnen 
we daar nu meer uithalen 
als journalistiek medium? 
En: hoe communiceren we 
met al die jongeren die in die 
apps ronddwalen? Tijd om je 
te verdiepen in deze sociale 
platformen!

Wat ga je doen?
Je ontdekt welke formats het 
goed doen in binnen- en bui-
tenland. En ook hoe een goed 
format tot stand komt. Dat is 
een proces. In deze praktische 
bijeenkomst ga je direct aan de 
slag met het maken van stories 
en TikToks. Je bedenkt nieuwe 
rubrieken, maakt templates en 
stelt een handige contentka-
lender op.

Trainer
Ingeborg Veen is de 
socialmediacoördinator van 
NU.nl. Ze is succesvol op In-
stagram en TikTok en draagt 
dit graag uit aan collega’s.

Zie ook het verhaal 'Vijf 
tips om groot te worden op 
TikTok' op pagina 6.

Voor wie
Voor online mediama-

kers die dagelijks bezig 

zijn met Instagram en 

TikTok. Live program-
ma van een dag voor 15 

deelnemers. 

Wanneer
Vrijdag 3 december, 

Breda
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Rake vragen stellen bij het nieuws

Je verhaal is pas relevant 
als je antwoord geeft op de 
vragen van je publiek. Hoe 
achterhaal je die vragen? 
Het begint met sparren met 
je chef of collega. Ook tools 
zoals Google Trends of ans-
werthepublic.com kunnen 
je helpen de vragen van het 
publiek te achterhalen. Som-
mige redacties onderzoeken 
elke dag welke vragen leven 
bij hun publiek: ook uit die 
resultaten kun je al een aan-
tal basisvragen distilleren.

Wat ga je doen?
We bespreken voorbeelden 
van rake vragen en gemis-
te kansen. We laten zien 

hoe collega’s met succes de 
hamvragen formuleren die ze 
moeten beantwoorden. Ook 
bekijken we de handige mo-
gelijkheden die tools bieden 
om te weten wat ons publiek 
bezighoudt.

Trainers
Kris Croonen is program-
mamanager bij de Campus. 
Tevoren was hij verslaggever, 
eindredacteur en coach bij 
VTM Nieuws. Vanaf het begin 
was hij nauw betrokken bij 
het project ‘Vragen van de 
mensen’ bij VTM. Ruim 4 jaar 
lang kreeg hij zo dagelijks 
zicht op de vragen die de kij-
ker zich stelt bij het nieuws.

Gerbert van Loenen leidt 
de Campus. Daarvoor was hij 
coach van de regioredacties 
van het AD en de regionale 
titels. Eerder werkte hij bij 
Trouw, als adjunct-hoofdre-
dacteur, chef uit en corres-
pondent in Berlijn.

Zie ook het verhaal 'Dit is 
wat je publiek wil weten' op 
pagina 22.

Voor wie
Voor iedereen die ver-

halen maakt en graag 

antwoord wil geven op 

vragen van je publiek. 

Dit is een online pro-
gramma van een halve 

dag voor 15 deelnemers.

Wanneer
Maandag 27 september

Vrijdag 26 november

8 Future leaders in news

Jij bent een jonge leidinggevende op een 
redactie in een razendsnel veranderende 
media-organisatie. Je moet je voortdurend aan-
passen. Het publiek verwacht steeds meer, elke 
dag zijn er nieuwe technische mogelijkheden 
en het bedrijf rekent op resultaten. Intussen is 
er ook nog het nieuws, de kern van je werk. 

In deze training helpt het Reuters Institute 
jonge leidinggevenden te slagen in hun vele 
taken vanuit een positie van kracht. Hoe blijf 

je de uitdagingen de baas zodat je kansen kunt 
benutten?

Wat ga je doen?
Je krijgt meer inzicht in trends in publieksge-
drag. Je leert over management, of het nu gaat 
om het leiden van mensen of van een project. 
Met andere jonge leidinggevenden sta je stil bij 
periodes van verandering in je team: hoe com-
municeer je effectief in zo’n spannende tijd? 

Verder leer je technie-
ken om innovatie en 
verandering in je team 
aan te moedigen. Je 
leert je uitdagingen 
hanteren door strate-
gisch te denken. En je 
ontmoet, zij het online, 
collega leidinggeven-
den uit andere lan-
den, en inspirerende 
gastsprekers uit de 
media. 

Trainers
De training gaat uit 
van het Reuters 
Institute for the 
Study of Journalism, 
onderdeel van Oxford 
University. Het insti-
tuut is onafhankelijk 
van het gelijknamige 
persbureau. De namen 
van de gastsprekers 
zijn nog niet bevestigd, 
onze ervaringen met 
de sprekers van het 
Reuters Institute is tot 
nu toe goed.

Voor wie
Voor redacteuren die 1 

tot 5 jaar leidinggeven. 

Heb je belangstelling? 

Vraag je hoofdredacteur 

je aan te melden via 

campus@dpgmedia.be. 

Maximaal drie jonge lei-

dinggevenden van DPG 

Media kunnen  

deelnemen aan dit  

programma. 

Wanneer
November, exacte data 

volgen nog.

Locatie: Oxford
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Voor wie
Voor hoofdredacteuren 

binnen DPG Media die 

graag nieuwe inzichten 

willen krijgen, samen 

met andere leidingge-

venden in het internatio-

nale mediaveld.

Wanneer
Oktober, exacte data 

volgen nog.

Locatie: Oxford

Als hoofdredacteur inspireer 
je je mensen en geef je rich-
ting. Maar wie inspireert jou? 
Wie helpt jou de richting te 
bepalen? In dit internationale 
programma met een kleine 
groep hoofdredacteuren 
ontmoet je topsprekers in de 
media.

Wat ga je doen?
Dit is een tweedaags pro-
gramma in Oxford voor 
hoofdredacteuren. In 
samenwerking met het 
Reuters Institute for the 
Study of Journalism biedt 
de Campus plaats aan ten 

hoogste drie deelnemers 
van DPG Media. Tijdens dit 
intensieve, kleinschalige 
programma bespreek je de 
nieuwste ontwikkelingen in 
de journalistiek met collega's 
uit de hele wereld. Zo spreekt 
Nic Newman over de laatste 
inzichten in zijn ‘Trends and 
Predictions in Journalism, 
Media and Technology’. Lucy 
Küng bespreekt hoe je lei-
ding geeft bij verandering. 
Het Reuters Institute is 
onderdeel van de universiteit 
van Oxford en is onafhan-
kelijk van het gelijknamige 
persbureau.

Trainers
Sprekers o.a. Nic Newman 
(digitaal strateeg), Lucy Küng 
(expert in verandering in 
media), Rasmus Kleis Nielsen 
(directeur Reuters Institute 
for the Study of Journalism).

Leading newsroom change7
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Dieper graven: essentiële kennis 
voor de onderzoeksjournalist

Voor wie
Voor wie onderzoeks-

journalist is of ambitie 

heeft dit te worden. Dit 

is een programma voor 

25 deelnemers en heeft 

een live én een online 

sessie.

Wanneer
Dag 1

Ontmoeting onder-
zoeksjournalisten

Donderdag 7 oktober, 

van 10 tot 15 uur, 

Breda

Dag 2
Volg de data, met 

Henk van Ess

Groep 1: maandag 29 

november, online
Groep 2: dinsdag 30 

november, online

Verdieping
In 2022 brengen we 

nieuwe programma's die 
inhaken op onderzoeks-

journalistiek. Je vindt 
ze in de magazines die 

verschijnen in november 
en februari.
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Wat betekent het om onder-
zoeksjournalist te zijn? Wan-
neer ben je dat? En wanneer 
weet je of je op de goede weg 
bent? Bekende onderzoeks-
journalisten roepen vaak 
bewondering op, zij hebben 
zware noten gekraakt.

Achteraf lijkt het zo een-
voudig; een staatssecretaris 
van Justitie die aftreedt om 
een niet te vinden bonnetje, 
een minister van Buiten-
landse Zaken die valt omdat 
hij pochte bij een autocraat 
in zijn datsja te zijn geweest, 
of een premier die aftreedt 
nadat blijkt dat ook hij had 
moeten weten hoe duizen-
den burgers ten onrechte 
klem werden gezet door de 
Belastingdienst.

Allemaal dankzij doortas-
tend onderzoek van journa-
listen, en ondanks tegen-
werking van sterke krachten 
die uitlekken probeerden 
te voorkomen. Want on-
derzoeksjournalistiek kan 
moeilijk zijn, onzeker en 
frustrerend, toch is dat 
wanneer je moet volharden. 
Blijven zoeken naar de juiste 
bronnen, investeren in 
relaties, en soms een beetje 
blufpoker spelen in wat je 
werkelijk weet om bronnen 
te laten praten. 

Wat ga je doen?
In Dieper graven heb je 
de mogelijkheid om via 
een reeks programma’s in 
2021 en 2022 jezelf tot (een 
betere) onderzoeksjourna-
list te maken. Op dag één 
begin je met een kennisma-
king met vier gelauwerde 
onderzoeksjournalisten, die 
vertellen hoe ze een van hun 
grote onderzoeken hebben 
aangepakt, tegen welke 

moeilijkheden ze aanlie-
pen, en hoe ze dat hebben 
opgelost. Onderwerpen zijn 
de recente toeslagenaffaire 
in Nederland of hoe het de 
Nederlandse geheime dienst 
AIVD lukt om de Russen te 
bespioneren. Je ontmoet Jan 
Antonissen (HUMO), Faroek 

Özgünes (VTM Nieuws), Jan 
Kleinnijenhuis (Trouw) en 
Huib Modderkolk (de Volks-
krant).

Op dag twee zet onder-
zoeksgoeroe Henk van Ess 
uiteen hoe je snel en ge-
richt je eerste onderzoeks-

werk kunt verrichten via 
handige zoektechnieken op 
het web. Hij geeft strategie-
en en tips die goed werken 
onder tijdsdruk. Zijn dag-
programma Volg de data 
is een spannende tocht van 
idee naar primeur. Waar be-
gin je? Hoe reis je van flauw 

vermoeden naar spannende 
hypothese? Welke vragen 
moet je stellen? Welke bron-
nen heb je nodig? Welke 
databases kun je gebruiken? 
Wat is de sleepnet-techniek? 
En hoe zet je Google en an-
dere zoekmachines optimaal 
in met snel resultaat?

Let op: begin 2022 plannen 
we meer sessies over onder-
zoeksjournalistiek: denk aan 
open source intelligence, 
verzoeken indienen rond 
de wet openbaarheid van 
bestuur (WOB), en de moge-
lijke juridische grenzen die 
er zijn bij het publiceren van 

onthullende verhalen. Volg 
hiervoor de nieuwe edities 
(nr 11, november en nr 12, 
februari) van het Campus 
Magazine.

Sprekers & trainers
Jan Antonissen (HUMO) 
verzamelde met veel geduld, 
tact en inlevingsvermogen 
in Humo talloze #metoo 
getuigenissen tegen senator 
Pol Vandendriessche.
Faroek Özgünes (VTM 
Nieuws) ontdekte dat politi-
ca Sihame El Kaouakibi zich 
persoonlijk verrijkte met 
subsidies voor projecten 
om kansarme jongeren te 
steunen. 
Jan Kleinnijenhuis 
(Trouw) bracht de toesla-
genaffaire aan het licht en 
daarmee heel de Haagse 
politiek aan het wankelen.
Huib Modderkolk (de 
Volkskrant) doet veel onder-
zoek naar het werk van Ne-
derlandse geheime diensten 
(AIVD). Hij bracht aan het 
licht dat de AIVD diep geïn-
filtreerd is in de netwerken 
van geheime diensten van 
andere landen, en zelfs een 
cruciale rol speelde in het 
platleggen van het Iraanse 
nucleaire programma.
Henk van Ess werkte in 
2021 mee aan een do-
cumentaire over de rel-
schoppers in het Capitool 
(ITV), de blokkade van het 
Suez-Kanaal (Al-Jazeerah) 
en ontmaskerde een Brus-
selse lobbyist (Politico). 
De auteur van Handboek 
Datajournalistiek begon 
zijn carrière als regionale 
verslaggever bij de Amers-
foortse Courant en is sinds-
dien altijd op zoek naar 
verhalen vinden in data.B
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12

Elke dag feedback geven 
voor leidinggevenden
Feedback is onmisbaar als 
je met anderen samenwerkt. 
Als leidinggevende moet je 
zeggen dat het werk van de 
ander niet in orde is, of juist 
heel erg goed. Of dat iemand 
niet presteert zoals jij zou 
willen. Hoe doe je dat op zo’n 
manier dat mensen niet afha-
ken, maar juist gemotiveerd 
raken?

Bij feedback denken mensen 
vaak alleen aan het geven van 
kritiek. Maar we leren veel 
meer van duidelijk commen-
taar op werk dat goed was, 
dan van kritiek op fouten. 
Het loont dus om op de juiste 
manier feedback te geven. 
Alleen schiet dat er in de 
praktijk vaak bij in. Zonde, 
want feedback geven is een 
goede techniek om anderen 
te beïnvloeden. 

In dit programma krijg je 
handige technieken aange-
reikt om je team te motive-
ren en bij te sturen door te 
zeggen wat er leeft en wat je 
belangrijk vindt. Zo kun je 
mensen sneller overtuigen, 
enthousiasmeren en meekrij-
gen.

Dag één gaat over de kracht 
van goede feedback. Wanneer 
is de impact het grootst? Ook 
leer je welk teamlid baat heeft 
bij welke vorm van feedback. 
Dat doen we aan de hand van 
het disc-model (kleuren-pro-
fiel). Welke communicatiestijl 
zet jij het meeste in? En welk 
effect heeft dat op anderen? 
Aan het eind van de dag ga je 
naar huis met een persoonlij-
ke doelstelling. 

Na enkele weken evalueer 

je op dag twee hoe het gaat. 
De trainer gaat in op vragen 
en je gaat veel oefenen aan de 
hand van eigen cases. Verder 
ontdek je ook hoe je feedback 
kunt ontvangen. Hoe zorg je 
ervoor dat jouw collega’s en 
leidinggevende ook jou eerlijk 
feedback geven?  

Trainer
Ingrid Sikking werkte 
vijftien jaar lang als leiding-
gevende op de AD-redactie. 
Nu is ze zelfstandig coach 
en trainer. Ze kan putten uit 
haar eigen ervaring als chef 
in de journalistiek. Ingrid 
Sikking is gespecialiseerd 
in omgaan met tijdsdruk en 
talentontwikkeling.

Voor wie
Voor leidinggevenden 

die niet alleen inhoudelijk 

feedback moeten geven 

maar ook echt een team 

moeten leiden. Dit is 

een live programma 

van twee dagen voor 10 

deelnemers op uitnodi-

ging van de hoofdredac-

tie. Wie interesse heeft, 

kan dat bij hen kenbaar 

maken. Er wordt ver-

wacht dat iedereen bei-

de dagen aanwezig is.

Wanneer
Groep 1: donderdag 14 

oktober & donderdag 11 

november, Amsterdam

Groep 2: maandag 15 

november & dinsdag 14 

december, Breda

11

10 Vertel het nieuws in 20 seconden

Even een introotje maken van twintig of dertig 
seconden, lijkt zo eenvoudig. Kan toch ieder-
een? Nee helaas, je moest eens weten! Goede 
presentatieteksten schrijven is zowat de moei-
lijkste opdracht die je kunt krijgen. In die korte 
twintig seconden moet je zowel het nieuws 
brengen, als duidelijk maken waarom iets het 
nieuws is. Je mag niet te veel vertellen, want je 
wil de kijker nieuwsgierig houden. Maar ook 
zeker niet te weinig, want de kijker moet ook 
het complete plaatje begrijpen. Hoe doe je dat? 
Hoe vind je juist die balans en train je jezelf om 
keer op keer meteen de juiste snaar te raken?

Wat ga je doen?
Vooraf stuur je een aantal teksten van jezelf in. 
Die gaan we in een eerste oefening eens gron-
dig analyseren en fileren. Dan gaan we voor-
beelden van presentatieteksten bekijken. En 

daarna zelf teksten oefenen en voorlezen om te 
beseffen dat een geschreven tekst totaal anders 
kan zijn dan een gesproken tekst. Je gaat af-
gewerkte items bekijken en er een eigen intro 
voor schrijven. En weer schrappen natuurlijk. 
Heel veel schrappen en herschrijven. Korter, 
snediger, bondiger, tot je de juiste woorden 
vindt. En als het meezit mag je je teksten zelf 
presenteren, in een echte televisiestudio.

Trainer
Kris Croonen is programmamanager bij de 
Campus. Als verslaggever bij VTM Nieuws 
heeft hij aan zijn intro’s meer geschrapt en ge-
schaafd, dan geschreven. Om vervolgens vast 
te stellen dat anchor Stef Wauters de tekst nog 
korter kreeg. En nog beter ook!

Voor wie
Voor radiomakers, te-

levisiejournalisten, pre-

sentatoren en iedereen 

die introteksten schrijft 

en/of presenteert op het 

grote of kleine scherm. 

Dit is een live program-
ma van een dag voor  

10 deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 5 oktober, 

Antwerpen

Dinsdag 9 november, 

Rotterdam

Het portretterende interview

Niet zelden wordt een 
weekendbijlage of magazine 
gebouwd rondom een groot 
interview. Een gouwe ouwe 
in het genre is het portrette-
rende vraaggesprek. Daarin 
probeert de interviewer haar 
of zijn gesprekspartner te 
schetsen aan de hand van 
drijfveren. Waar komt iemand 
vandaan? Hoe staat zij of hij 
in het leven? Is er een relatie 
tussen die twee, en hoe zit dat 
dan? Wat is iemands valkuil, 
wat is haar of zijn kracht?  

Wat ga je doen?
Dit programma omvat twee 
delen. In een live bijeen-
komst bekijken we het 
complete traject van het por-
tretinterview. Van het kiezen 
van een geïnterviewde tot de 
gespreksaanvraag; van de 
voorbereiding tot het gesprek 
zelf; van de vorm waarin je 
het verhaal giet tot een idee 
voor het beeld. 
Je pitcht ook al een idee, en 
krijgt tips om het stuk te 
realiseren. Doel is dat je het 

interview uitwerkt en op-
stuurt naar de trainer. Op de 
tweede dag krijg je (online) 
drie kwartier individuele 
feedback. 

Trainer
Anniek van den Brand is 
journalist en interviewer en 
schreef meer dan honderd 
portretterende interviews 
voor onder andere Het Parool, 
Trouw en AD. Van dichters 
en schrijvers tot ministers, 
ondernemers en CEO's. 

Voor wie
Voor journalisten die op 

regelmatige basis een 

portretterend interview 

maken en graag hun 

vaardigheden willen 

aanscherpen. Dit is een 

live programma van een 

dag voor 10 deelnemers, 

plus een online moment 

voor feedback.

Wanneer
Dinsdag 9 november & 

dinsdag 14 december
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Jezelf slimmer organiseren 
met handige tools
Heb jij het gevoel dat er te weinig uren in 
jouw werkweek zitten? We verdrinken soms 
in een digitaal moeras van e-mails, berichten 
op sociale media en eindeloze to-dolijsten. En 
hebben aan het einde van dag vaak een gevoel 
dat je meer had willen doen. Goed nieuws: met 
de juiste tools kun je jezelf met een paar slim-
me zetten al beter organiseren. Nu nog even 
ontdekken welke tools je nodig hebt en hoe je 
ze gebruikt. 

Wat ga je doen?
In deze sessie van een dag duik je in de 
wondere wereld van G-Suite, Trello, Slack, 
Evernote en andere tools en plugins. Je komt 
van je overvolle mailbox af, je leert hoe je 
documenten kunt ordenen en op welke manier 

je interessante vakliteratuur of research kunt 
bewaren én terugvinden. Ook ga je efficiënte 
to-dolijstjes maken die wél werken. Vooraf krijg 
je de kans om via een vragenlijst te laten weten 
waar jij precies mee worstelt en wat je graag wil 
leren. Na het volgen van deze training - waar je 
waarschijnlijk van denkt er helemaal geen tijd 
voor te hebben - win je drie uur in de week.

Trainer
Jelle Drijver is een digitale duizendpoot die 
kan omgaan met de information overload. Als 
drukke ondernemer, spreker, trainer én vader 
van twee jonge kinderen is hij continu op zoek 
naar manieren om zijn werk optimaal te orga-
niseren en op tijd gedaan te krijgen.

Voor wie
Voor iedereen die  

zichzelf beter wil  

organiseren, efficiënter 

wil (samen)werken en wil 

werken met de nieuwste 

apps en technologie.  

Dit is een live program-
ma van een dag voor 

maximaal 16 deelne-

mers.

Wanneer
Donderdag 23  

september, Breda 

13
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Video maken in 360°

De ware journalist kijkt rond 
zich en wil het hele plaatje 
zien. Met een 360°-camera 
kan dat letterlijk. Een gewone 
smartphone geeft je de mo-
gelijkheid om panoramische 
foto’s te maken. En met de 
nieuwste 360° camera’s kan 
dat nu ook met bewegende 
beelden. Veel breder dus dan 
ons gewone blikveld. Het geeft 
de kijker een unieke beleving: 
zonder dat je echt op een plek 
aanwezig bent, er toch kunnen 
rondkijken.

Wat ga je doen?
Eerst krijg je een korte intro-

ductie over hoe een 360°-ca-
mera precies werkt. Al snel ga 
je over naar het fijnere deel: 
oefenen. Je krijgt in voorbeel-
den uitgelegd wat je allemaal 
met zo’n 360°-blikveld kunt 
doen. Zo kun je de wereld in 
een bol samenvatten of juist 
een helikopterview aanne-
men. Met behulp van een 
simpele selfiestick kun je de 
indruk wekken dat je een dro-
ne gebruikt of een verfrissen-
de timelapse creëren.

Trainer
Wout Van Den Broeck 
maakt deel uit van produc-

tiehuis Arendsoog, dat zich 
al meer dan twintig jaar 
profileert als vernieuwer in 
de Vlaamse audiovisuele we-
reld. Als camerareporter is 
hij gespecialiseerd in crea-
tieve technologische produc-
ties. Eén van zijn projecten 
die in het oog sprongen, wa-
ren de reeks 360° lockdown 
video's in ZOO Antwerpen.

Voor wie
Voor videomakers die 

houden van experimen-

teren en de kijker willen 

verrassen en verbazen. 

Dit is een live program-
ma van een dag voor 8 

deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 12 oktober, 

Antwerpen

14
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Steeds meer redacties maken video’s voor 
online en cijfers bewijzen dat die aanpak werkt. 
Maar wat blijft er bij de kijker nu precies han-
gen van een video? Komt de boodschap die de 
maker wilde brengen over? Hoe begin je een 
item? Hoe zorg je dat een verhaal helemaal uit-
gekeken wordt? Wat doe je met talking heads? 
En hoe versterk je je verhaal met tekst, muziek 
en animatie?

Wat ga je doen?
In dit programma ga je vooral veel video’s 
bekijken en analyseren. Via voorbeelden van 
de concurrentie en van onze eigen media 
ontdek je waar een videoverhaal misloopt, 

welke elementen afleiden van het eigenlijke 
verhaal en welke beelden je ook had kunnen 
gebruiken die wel zouden werken. Het is aan 
te raden vooraf een eigen videoreportage door 
te sturen. 

Trainer
Gert de Graaff traint redacties en item-
makers van onder meer het NOS-journaal, RTL 
Nieuws, Nieuwsuur, 1Vandaag en Brandpunt. 
Ook geeft hij les op de Hogeschool voor Jour-
nalistiek en de Filmacademie.

15
Voor wie

Voor ervaren tv- en 

videomakers en eind-

redacteuren die graag 

scherp naar video’s leren 

kijken om hun eigen 

werk en dat van anderen 

te kunnen bijsturen. Dit 

is een live programma 

van een dag voor 10 

deelnemers.

Wanneer
Maandag 22 november,  

Antwerpen

Video's analyseren en beoordelen

Video monteren in Premiere Pro 
voor beginners
Snel een video maken van 
alle beschikbare beelden van 
een natuurramp of ongeval 
is een taak die steeds vaker 
bij de onlineredactie te-
recht komt. Maar er snel een 
samenhangend verhaal van 
maken in Premiere Pro vergt 
de nodige oefening. Waar be-
gin je, wat is een doeltreffend 
plan van aanpak? Hoe impor-
teer je de beelden, wanneer 
is de resolutie goed genoeg? 
Hoe monteer je ze strak op 
elkaar? Hoe voeg je muziek, 
ondertitels en natuurlijk het 
logo van je titel toe?

Wat ga je doen?
In deze sessie krijg je inzicht 
in de basisbewerkingen in 
Premiere Pro. Vervolgens 
ontdek je hoe je een verhaal 
op een logische manier in 
elkaar zet. Aan de hand van 
voorbeelden en oefeningen 
leer je hoe je een video van A 
tot Z opbouwt en afmonteert. 
Aan het einde van de dag is 
er ruimte voor vragen over 
eigen projecten.

Trainer
Kevin Boone werkte voor 
VRT en VTM. Dit combineer-

de hij met een job als docent 
bij Arteveldehogeschool. 
Momenteel is hij audiovisual 
specialist bij Teamleader en 
heeft hij zijn eigen bedrijf 
genaamd Grijsfilter. Daar-
naast geeft hij workshops 
voor onder andere Artevelde-
hogeschool en Kask.

Voor wie
Voor mediamakers die 

beelden willen monteren 

tot video's, aangepast 

aan de huidige stan-

daard voor onlinevideo. 

Dit is een live program-
ma van een dag voor 12 

deelnemers. Let op: voor 

deze instapsessie heb je 

geen voorkennis nodig.

Wanneer
Dinsdag 16 november, 

Breda

Maandag 13 december, 

Amsterdam

16

Je verhaal beter vindbaar maken 
voor je publiek en  Google
Er bestaan veel ideeën over 
hoe je goed vindbaar wordt in 
de zoekresultaten van Goog-
le. Bij journalisten leeft soms 
het idee dat ze werken voor 
Google in plaats van voor 
hun lezers, zodra ze met SEO 
(zoekmachine-optimalisatie) 
aan de slag gaan. Maar liggen 
die twee werelden echt zo ver 
uit elkaar?

Zoekmachines zijn er om 
het leven van de lezer én de 
journalist makkelijker te ma-
ken. En ze helpen je ervoor te 
zorgen dat de artikelen die je 
produceert nóg beter gelezen 
worden.

Wat ga je doen?
In deze training maak je 

kennis met SEO en richten 
we ons specifiek op hoe SEO 
voor schrijvers, redacties en 
journalisten een hulpmid-
del kan zijn. We doorlopen 
verschillende technieken en 
tools die je kunnen helpen 
om jouw teksten hoog in de 
Google-ranking te krijgen. 

Daarnaast bespreken we de 
mogelijkheden van Google 
News en Discover en ga je 
zelf aan de slag om je opge-
dane kennis met behulp van 
onze content tool Textmetrics 
toe te passen.

Door deze sessie begrijp je  
hoe Google naar onze teksten 
kijkt en hoe je jouw verhaal of 
dossier hoog laat scoren in de 
grootste zoekmachine.

Trainer
Femke Simons werkt als 
in-house SEO- en contentspe-
cialist met een focus op de 
nieuwsmerken. In deze rol 
adviseert ze redacties op het 
gebied van zoekmachine-op-
timalisatie en analyseert ze 
de resultaten hiervan. Naast 
haar kennis van SEO heeft 
Femke een achtergrond in 
de journalistiek, waardoor ze 
beide kanten van de medaille 
goed kent en weet hoe ze zich 
tot elkaar verhouden.

Voor wie
Voor journalisten en 

mediamakers die meer 

willen leren over hoe ze 

hun content voor zowel 

lezers als zoekmachines 

kunnen optimaliseren.

Dit is een online pro-
gramma van maximaal 

drie uur voor 15 deelne-

mers.

Wanneer
Woensdag 13 oktober

Maandag 22 november

17
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Verhalend schrijven

Tientallen journalisten maken dagelijks verha-
len over onderwerpen zoals corona, bootvluch-
telingen en aardbevingen in Groningen. Mis-
schien jij ook wel. Hoe maakt jouw verhaal het 
verschil? Reportages en achtergronden fleuren 
op als ze verhalende elementen krijgen. Je kunt 
met verschillende technieken een verhaal vaart 
en richting geven. Hoe giet je jouw verhaal in 
een krachtige vorm voor een langer verhaal in 
een katern of magazine?

Wat ga je doen?
In dit programma ontrafel je het geheim van 
een goed verteld verhaal. Je krijgt inspiratie, 
leert over verhalende technieken en schrijft 
je eigen artikel onder leiding van een suc-
cesvolle schrijver. Welk perspectief kies je, 
welk karakter, wie stel je centraal, hoe zoom 
je in op een conflict? Je gaat aan de slag met 
cliffhangers, vergroot mysteries en speelt 
met nieuwe tijden en vormen. Je pitcht een 

eigen onderwerp, krijgt tussendoor feedback 
en presenteert tot slot je uitgewerkte verhaal. 
De doelstelling is dat het uiteindelijk tot een 
creatieve publicatie leidt die jouw lezers nog 
lang bijblijft. 

Trainer
Journalist Frank Westerman schreef voor 
Het Parool, de Volkskrant, HP/De Tijd, Atlas, 
NRC Handelsblad, De Morgen en De Stan-
daard. Vanuit diverse landen, waaronder Rus-
land en het voormalig Joegoslavië, werkte hij 
als correspondent. Hij heeft inmiddels twaalf 
non-fictieboeken gepubliceerd. De bekend-
ste zijn De graanrepubliek, Ingenieurs van 
de ziel en Een woord, een woord. Zijn werk 
verschijnt in zestien landen en is herhaalde-
lijk bekroond. Als deelnemer ontvang je zijn 
nieuwste boek De kosmische komedie.

Voor wie
Voor journalisten die 

regelmatig artikelen 

schrijven van 1000 tot 

1500 woorden. Dit is 

een live programma 

van twee dagen voor 

10 deelnemers inclusief 

tussentijds feedback-

moment online.

Wanneer
Groep 1: maandag 11 

oktober & maandag 8 

november, Breda

Groep 2: donderdag  

18 november & donder-

dag 16 december,  

Amsterdam

18

Animaties maken en video 
bewerken in Photoshop
Iedereen kent Photoshop 
van het bewerken van pixels, 
maar weet je dat je er ook 
video mee kunt bewerken? Zo 
kun je bijvoorbeeld cine-
magrammen maken (een 
stukje video in een verder 
stilstaand beeld) of de kleur 
corrigeren in een videoclip. 
Bovendien kun je frame-ani-
maties maken: pakkende klei-
ne animaties voor websites, 
zoals een bewegende info-
graphic. Zeker voor vormge-
vers met Photoshop-kennis 
voor beeldbewerking is ani-
meren en bewerken van video 
een stuk makkelijker te leren 
dan je een nieuw programma 
eigen te moeten maken.

Wat ga je doen?
In deze sessie ga je Photoshop 
inzetten voor het maken van 
bewegende infographics, 
webbanners en andere 
animaties. Bovendien leer je 
videobestanden te openen en 
te bewerken, onder andere 
voor het maken van loopings 
van stukjes video, knippen 
van video en audio, eenvoudi-
ge beeldmontage en kleur-
correcties, (bewegende) tekst 
toevoegen en filters toepassen 
op videoframes. Je animeert 
lagen en transparanties en 
je bewaart die animaties als 
animated GIF. Tenslotte leer 
je ook werken met de video-
tijdlijn van Photoshop om 

cinemagraphs te maken.
Let op: om deel te kunnen 

nemen heb je de basis van 
Photoshop echt wel in de 
vingers. Zo moet je aller-
hande bestanden (pixel, PDF, 
AI, EPS) kunnen openen en 
bewaren in diverse formats.

Trainer
Jan Ris was bioloog en 
medisch analist, maar vindt 
het grafische vak nu boeien-
der. Hij is mede-eigenaar van 
trainings-en detacherings-
bureau First Center en traint 
grafische technieken in Pho-
toshop, Illustrator, InDesign, 
Dimension en Hype. 

Voor wie
Voor vormgevers en 

beeldmakers die zichzelf 

willen trainen in het 

animeren van beeld in 

Photoshop. Dit is een 

online programma van 

een halve dag voor 10 

deelnemers.

Wanneer
Maandag 4 oktober

Donderdag 2 december
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HET GROTE INZICHT

Ik was in 2012 net begonnen bij het AD 
als nieuwschef of er gloorde een Elf-
stedentocht. De eerste verslaggevers 

waren al naar Friesland gestuurd, een 
snel geproduceerde bijlage lag klaar. Net 
toen ik zelf naar Friesland wilde rijden, 
kwam het bericht: it kin net. Geen Elfste-
dentocht, wel huilende mannen op tv.

Bijna jaarlijks volgt een welbekend me-
chanisme: de temperatuur daalt, emoties 
stijgen en ineens heerst er Elfsteden-
koorts. Het lot van elke Friese journalist 
op een redactie in de Randstad, is om 
deze koorts dan te bedwingen. Je legt 
rustig uit dat twee nachten strenge vorst 
niet volstaan. Maar dat het echt twee 
weken onafgebroken flink moet vriezen 
voordat er dertigduizend schaatsers 
kunnen schaatsen over de Fluessen, de 
Dokkumer Ee en de Bonkevaart.

Ook deze winter laaide de gekte weer 
op. De Elfstedenkoorts kwam als een 
welkome afleiding van de coronakoorts. 
Bij de protesten voor Black Lives Matter 
en de demonstraties tegen de corona-
maatregelen maakten we ons nog zorgen 
dat er te veel mensen bij elkaar kwamen. 
Nu werd een Elfstedentocht bijkans 
opgeëist.

Als Fries vertel ik in de nieuwsverga-
deringen dat een tweehonderd kilometer 
lange ijsweg zich niet laat afsluiten voor 
publiek. Net zoals je Friesland niet afsluit 
door de A6 en de Afsluitdijk dicht te gooi-
en. Ik ken Friesland en heb de Elfsteden-
tocht al een paar keer meegemaakt. (En 
daar mijn man leren kennen!)

Juist hierdoor besef ik hoe vaak we on-
derwerpen in nieuwsvergaderingen be-

spreken zonder dat iemand vanuit eigen 
kennis en ervaring mitsen en maren kan 
plaatsen. Hoe anders zouden we schrij-
ven over de hadj, als een collega weet dat 
het er in Mekka heel anders aan toe gaat 
dan we op televisie zien? Hoe zou een 
artikel over Poolse chauffeurs worden als 
er iemand aan tafel zit die in Polen een 
rijbewijs haalde?

Ik haak snel af bij een verhaal dat 
getuigt van weinig realiteitszin over de 
kansen van een Elfstedentocht. Maar ik 
weet ook dat we dit risico dagelijks lopen 
bij veel onderwerpen, omdat de spreek-
woordelijke Fries niet aan de vergaderta-
fel zit. 

Als het ons lukt redacties diverser sa-
men te stellen, zal de realiteitszin toene-
men en verbeteren we onze journalistiek.
Rennie Rijpma

Mag er een  
Fries aan tafel?

 ‘Idealen in mijn werk? Die 
heb ik niet echt, denk ik. 
Het is wat het is. Wel zijn 

er thema’s die vaak terug-
komen: natuur, de vrouw en 
nostalgie. Vooral verlangen 
naar vroeger gebruik ik veel, 
het verlangen naar iets wat 
er niet meer is. Dat vond 
ik als actrice in het theater 
al het leukst. Maar te vaak 
speelde ik in suffe tragedies 
die je dan veertig keer moet 
herhalen.

Tien jaar geleden ben ik 
gestopt met acteren. En heb 
ik vrij organisch de stap 
gemaakt naar een leven 
als kunstenaar. Niet dat ik 
mezelf meteen zo noemde, 

ik was het gewoon aan het 
doen. Ik maakte collages en 
deelde dat op sociale media. 
Mensen reageerden en al 
snel verkocht ik best aardig, 
ook internationaal. 

Sinds twee jaar vragen 
tijdschriften mij om beelden 
te maken. Dat overviel me 
een beetje. Ik had altijd de 
wens om dingen voor media 
te maken. Maar vond het 
ineens heel spannend. Ik 
denk nog steeds: zou dit wel 
goed zijn? Ben ik soms iets 
te letterlijk bezig nu? Ik wil 
de lezer en kijker niet onder-
schatten door alles maar te 
benadrukken.

Ik heb een archief dat in-

middels uit z'n voegen barst. 
Tijdschriften en veel oude 
boeken uit de de jaren dertig 
tot en met tachtig. Veel oude 
foto's ook, een hele kist vol. 
Mensen die ik ken weten dat 
natuurlijk. Als dan een oude 
tante sterft, komen ze langs 
om de foto's te brengen.

Ik hou van absurdisme 
en tragikomische beelden. 

Ik heb een serie gemaakt 
die 'Dappere mensen' heet. 
Dat zijn kleine collages, 
waarin ik de treurigheid 
van het bestaan uitlicht. Het 
menselijke tekort, het getob, 
het aanmodderen, en dat we 
onszelf tegelijkertijd o zo 
belangrijk vinden. Dat vind 
ik grappig.

Ook kies ik zinnetjes uit 
oude kinderboeken. Denk 
aan zinnen zoals: 'Fred 
ging op de slee zitten.' Die 
knip ik dan uit en daar zet 
ik dan een heel treurig 
plaatje bij. Zo wordt het 
een soort koelkastpoëzie. 
Daar word ik dan weer heel 
blij van. 

Kunstenaar Inez van Vuren (1974) 
is de maker van de collages bij de 
programma’s. 'Liefst licht ik de 
treurigheid van het bestaan uit.'

WERKWIJZE VAN… 
INEZ VAN VUREN
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