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O

nze collega’s uit Noord-Brabant
hadden een mooi verhaal gemaakt.
Pure onderzoeksjournalistiek. Het
ging over nieuws dat je kan zien in ons
landschap: als je een veestal sloopt, mag je
ineens villa’s bouwen. Overal verrijzen die
inmiddels. Politiek dus, Nederlandse politiek in dit geval. Ingewikkeld ook, maar het
verhaal begon gelukkig heel herkenbaar.
Het ging over een vrouw die ook een huisje
wilde bouwen, maar anders dan de villabouwers kreeg zij geen toestemming. Wat
kun je nog meer doen om politiek nieuws
fijn te brengen?
Toen kwamen de data. Veel mensen
hadden het gelezen. Maar ze hadden het
helaas niet uitgelezen. In het jargon van de
nieuwsredacties was het ‘een aanjager’.
Pijn. Het doet pijn als een verhaal het
minder goed doet dan je hoopte. Teleurstelling: belangrijk nieuws brengen dat
minder uitricht dan je verwachtte. Woede
misschien: waarom mogen mensen nog
stemmen als ze niet lezen wat er gebeurt?
En toch is het goed dat we die data hebben. Het is ons publiek dat terugpraat. ‘Ja,
we hebben het gelezen, maar in de zesde
alinea zijn we afgehaakt, want die zin begon zo moeilijk.’
In dit magazine vertelt data-analist Roza
Dorresteijn hoe we lezers langer laten
lezen. Fabienne Meijer vertelt waarom we
vaker A/B-tests gaan doen. Lars Anderson
laat zien wat we kunnen leren van CoolBlue.
CoolBlue? Nee, we zijn geen handelaar
in wasmachines. Maar om te zorgen dat
zo’n fantastisch verhaal over de bouw van
villa’s lezers trekt die blijven lezen, moeten we nog beter worden in ons vak.
Onderzoeken, bijleren, testen.
Het gaat om de inhoud. Die moet
zo zijn dat ons publiek geboeid
blijft tot het eind. En al falen we
duizend keer, op dag 1001 proberen we het weer. Elke dag
opnieuw, elke dag beter.
Gerbert van Loenen
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NIEUWSRITUELEN
Hoe leest de mediamaker en waar
vindt zij haar nieuws? In deze editie
Katelijne Molenaar (49), Head of
Productmanagement bij DPG.
Door Elsbet de Pauw
Fotografie Hilde Harshagen

K

TOP 5 NIEUWSBRONNEN
Volkskrant Editie
‘Om bij te zijn, maar ook voor de verrassing.
En voor de actuele kwesties, zoals die
van The Voice, om niet enkel de
riooljournalistiek te raadplegen.’
Nieuwsbrieven NRC en Het Parool
‘Omdat het me inspiratie brengt.’
NOS Journaal en RTL Nieuws
‘Soms toch echt allebei, om de andere blik te
zien en te kijken waarin ze elkaar verslaan.’
De Morgen
‘Om de Belgische blik op het nieuws te zien.’
LinkedIn
‘Voor inspiratie en de nieuwsfeed die ontspannend is maar ook nuttig voelt.’

atelijne Molenaar houdt haar
professionele bril 24/7 op. Of ze
nu de krant leest of naar televisie
kijkt: ze kan het niet laten om te kijken
naar de manier waarop iets gemaakt is.
Wat ze minder mooi vindt? ‘Ik had liever
de andere vraag gehad, over wat ik wél
mooi vind.’ Onlangs nog bijvoorbeeld,
toen ze werd omvergeblazen door het
optreden van Stromae in het programma
‘Matthijs gaat door’. ‘Een cameraspel
waar je u tegen zegt. De makers spelen
met de wetten van televisie en gooien
die overhoop. Het is niet gewoon televisie: het is kunst.’
Gedurende de dag ontvangt ze zowat
alle pushberichten, ook om te kijken of
DPG nu echt de snelste is (zijn ze). ‘Als
ik er vijf tegelijk krijg, weet ik dat er iets
gaande is. Maar zelden klik ik erop.’
Even ontspannen doet ze met Libelle
of Margriet en op vrijdagavond openen
zij en haar man de HUMO-app, want
die vinden ze de beste in het woud van
goede films en series.
Zelf stond ze mee aan de wieg van de
Editie, nu kan ze nauwelijks zonder. In
de ochtend is het haar heilige moment:
koffie, crackertje en Volkskrant Editie
op haar iPad, terwijl haar man door de
papieren krant bladert. ‘Echt genieten.’
Ze houdt van het verrassingseffect van
de Editie. Zo ontdekte ze ‘Grijs Gebied’,
een podcast van de Volkskrant over undercoveragenten: ‘Dan verlies ik mezelf
helemaal in het verhaal en wil ik er ook
alles over lezen.’ Ook de eindigheid van
dit platform vindt ze prettig, want als
iets een valkuil voor haar is, dan toch
de oneindige feed van sociale media. Ze
mag er van zichzelf niet meer op zitten,
ze kan niet ophouden met scrollen. ‘Dat
is funest voor mij. Het vervult geen behoefte, is totaal niet nuttig en je wordt er
niet slimmer van.’ Ze mag van zichzelf
nog wel op Linkedin kijken. ‘Dat voelt
nuttig en ik haal daar ook goede dingen
uit voor m’n vakgebied.’
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AUDIO
COLUMN
ERDAL BALCI

Wie Amerikaanse
podcasts beluistert,
raakt gewend aan
waarschuwingen voor
‘strong language’.
Zelden zit die straffe
taal in de voice-over,
maar 544 Days is de
uitzondering. Oorzaak is Jason Rezaian, die niet alleen verteller is, maar ook de
hoofdpersoon in een
verhaal
vol frustratie.
Rezaian
werkte
in Iran als verslaggever voor de Washington Post toen hij
werd beschuldigd
van spionage. Zijn
gijzeling viel samen
met de moeizame
pogingen van de VS
om een nucleaire deal
te sluiten met Iran,
wat het nog moeilijker
maakte om hem vrij
te krijgen. Opmerkelijk genoeg zoomt
de maker vooral in
op wat zich buiten de
gevangenis afspeelde, ofwel: alles wat hij
achteraf hoorde en
zelf niet meemaakte.
Dat was een slimme
zet, want 544 dagen
van totale verveling levert minder
spanning op dan de
zenuwslopende pogingen om Rezaian te
bevrijden.

Maker Jair Stein tipt de beste podcasts.
Een soort God
De Volkskrant, 6 afl.
Een heel ander
soort opsluiting is
het onderwerp van
Een soort God, waar
mensen gevangen raken in het gedachtegoed van vechtmeester René. Wat begint
als doodgewone lessen Kung Fu, verandert als de leraar zich
ontpopt tot een heuse
sekteleider. Gelukkig
begrepen de makers
dat het interessanter
is om te focussen
op de
volgelingen.
Want
hoe
kunnen intelligente
mensen zo verstrikt
raken in een fuik,
waar een vorm van
dwang heerst waar
ze zich vrijwillig aan
lijken te onderwerpen? De serie roept
ongemakkelijke
vragen op over de
kwetsbare plekken in
het gezonde verstand
en de subtiele manier
waarop macht zich
laat gelden. Want na
het beluisteren kun je
onmogelijk volhouden
dat wij wel immuun
zouden zijn voor
hersenspoeling door
een charismatisch
leider en dat wij wel
‘nee’ zouden hebben
gezegd toen het nog
kon.

Mayday
BBC 4, 12 afl.
Geen kleine man
Slowpony / VPRO /
NPO Radio 1, 6 afl.
De makers van audiocollectief Schik zijn
gespecialiseerd in het
oplossen van kleine
mysteries en weten
hun zoektochten
vaak razend spannend te vertellen. In
hun nieuwste werk
Geen kleine man,
portretteren ze een
reeks vrouwen met
ziekteverschijnselen
waarmee de reguliere geneeskunde
zich geen raad weet
en laten ze de pijnlijke situaties zien die

dat oplevert. Waarom zijn het vooral
vrouwen die dit lot
treft? En wat moet
er gebeuren om de
gezondheidszorg zo
te hervormen dat
ook vrouwen serieus
worden genomen?
De serie bestaat uit
één hoofddocumentaire en een vijftal
bonus-interviews die
een duidelijk educatief doel hebben.
Het resultaat is een
podcast die maatschappelijk relevanter
is, maar aanzienlijk
minder spannend
dan vorige series.

In 2020 publiceerde
de Volkskrant een
artikel waarin James Le Mesurier,
mede-oprichter van
hulporganisatie de
Witte Helmen, postuum beschuldigd
wordt van fraude. De
Groene Amsterdammer maakte korte
metten met het stuk,
waarop de VK een
klacht indiende bij de
Raad voor Journalistiek. Wie had gelijk?
Wonderlijk
genoeg
verschaft
de BBC-podcast
Mayday helderheid.
De Witte Helmen
werden bekend met
video’s waarin ze
burgers uit de puinhopen bevrijden na
bombardementen
door het Syrische
leger. Algauw volgde
een desinformatiecampagne: Le Mesurier zou een spion
zijn en zijn organisatie een dekmantel voor terroristen.
Wie Mayday hoort,
kan niet ontkomen
aan de vraag of de
Nederlandse journalistiek ongewild heeft
bijgedragen aan de
leugens verspreid
door de Russische en
Syrische overheid.

De uitdaging van diversiteit bij kranten is de zoektocht naar ‘rebellen’
met een migratieachtergrond.

9/12
Pineapple Street Media / Wondery, 7 afl.
Wat zeg je over een
onderwerp waarover
alles al is gezegd?
Eén manier: negeer
de grote verhalen
en zoom in op kleine
anekdotes. In 9/12
onderzoekt maker
Dan Taberski de gevolgen van de aanslagen in New York
voor gewone Amerikanen. Een vrouw
sloot zich
aan bij
het leger
waar ze
transformeerde tot radicaal
feministe. Een man
sloot zich aan bij de
terroristen, de Amerikaanse droom was
voor hem een nachtmerrie. Humoristen
waren hun ironie
kwijt doordat de
wereld niet op veilige
afstand te houden
viel. En de CIA riep
de hulp in van Hollywoodregisseurs om
het land te verdedigen met scripts
voor de naderende
toekomst. Taberski
heeft een droogkomische vertelstijl, maar
hij interviewt met
oprechte nieuwsgierigheid en empathie.
Het resultaat is een
intelligente serie over
wat 9/11 op persoonlijk niveau voor de VS
heeft betekend.

I

k kom ze wel eens tegen, de
zeldzame journalisten met
een migratieachtergrond,
als verdwaalde klaprozen
in enorme graanvelden,
de strenge blik op het scherm
gericht, het geroffel van hun
vingers op het toetsenbord als
het nerveuze tempo van de
zoektocht zonder einde. Mooie
migrantenkinderen die vragen
durven te stellen, ervaren in
het ontvluchten van de beklemmende omstandigheden
van de eigen gemeenschap
en vechtend voor een plek op
roomblanke krantenredacties.
Migratie heeft een immens
stempel gedrukt op de jonge
geschiedenis van Nederland.
Zestig jaar na de komst van de
eerste gastarbeiders uit landen
als Turkije en Marokko lijkt de
laatste generatie migrantenkinderen overal door te breken.
In een land dat in de ban is van
diversiteit moet ook de journalistiek de deuren wijd openen
voor ze. Anders dreigt journalistiek haar geloofwaardigheid
te verliezen.
Maar: een krantenredactie
is geen plek waar je diversiteitsdoelen mag halen door
enkel een gewenst percentage
mensen in dienst te nemen die
voldoen aan bepaalde etnische
criteria. Journalistiek is een
vak dat uitgeoefend hoort te
worden door individuen met
een kritische houding jegens
iedereen. Een autochtone Ne-

derlander die vanuit zijn of haar
Westerse opvoeding zich de
democratische waarden heeft
eigen gemaakt en die sinds de
kindertijd is gestimuleerd om
kwesties kritisch te benaderen,
heeft een enorme voorsprong
op iemand die in een achterstandswijk is opgegroeid waar
heel andere, zwaar hiërarchische codes gelden.
Diversiteitsdoelen halen is
onontbeerlijk, maar het mag
niet ten koste gaan van de
onafhankelijke journalistiek.
Diversiteit mag niet zodanig
heilig verklaard worden dat de
journalistiek maar moet zien
te leven met lui in de gelederen
die nooit de confrontatie zijn
aangegaan met de feodale
structuren van hun cultuur en
hun religie, maar die wel staan
te popelen om de kranten vol te
schrijven met pr-stukken over
hun geloof, hun tradities en hun
conservatieve wereldbeeld.
De moeilijkheid van diversiteit
in de journalistiek is dan ook
dat terwijl de redactie moet
worden opgefleurd met meer
kleur, men ook de cruciale rol
van objectieve journalistiek in
een democratie moet beschermen. De uitdaging van diversiteit voor kranten is niet het
vinden van mensen met een
migratieachtergrond, maar de
zoektocht naar de ‘rebellen’
met een migratieachtergrond.
Die rebellen zijn schaars.
Eenlingen zijn het. Ze hebben

zich weten te ontworstelen aan
de sekte, het nationalisme,
het geloof van het land van de
ouders en zijn alleen al daarom
uniek. Hun pennen vertellen
de eerlijkste verhalen van dit
land. In de meest onmogelijke
omstandigheden hebben ze
zichzelf, de gemeenschappen
waarin ze zijn opgegroeid, een
spiegel voorgehouden en doen
nu hetzelfde met het hele land.
Op de gangen van een krant,
in een café of gewoon op
straat, raak ik wel eens met
ze aan de praat. Als ze beginnen te vertellen, klinken ze als
het geluid van de hobo in het
liedje ‘Twist in my Sobriety’ van
Tanita Tikaram; de zeldzame,
wonderbaarlijke stem die een
onmogelijke plek bevecht om
vervolgens het geheel mooier
te laten klinken.

Erdal Balci is columnist
en schrijver

Fotografie Malou van Breevoort

544 Days
Spotify / Gimlet /
Crooked Media, 9 afl.
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WERKDRUK
OP DE REDACTIE

Bestaat de
deadline nog?
Het werkritme op de redactie is nogal veranderd
door de digitalisering. Online publiceren we
continu, deadlines zijn boterzacht, want het
kan prima een uurtje later op de site. Is er nog
een echte deadline? Journalist Lex Boon ging op
onderzoek bij collega’s en zichzelf.
DOOR LEX BOON ILLUSTRATIES LUIS MENDO

D

e deadline voor dit verhaal
nadert. Over precies drie
uur moet ik dit stuk opsturen, zo heb ik afgesproken.
‘Elke minuut erna betekent een euro
minder van je honorarium,’ mailde de
chef van dit magazine, waarna ik tevergeefs probeerde te onderhandelen voor
een euro extra voor iedere minuut dat
ik eerder zou leveren.
Hoewel ik ook wel weet dat het me
waarschijnlijk niet zou lukken, om iets

ver van tevoren af te hebben. Pas als de
deadline in zicht komt, begin ik vaart te
maken. Je zou het uitstelgedrag kunnen
noemen, maar ik hou me liever vast aan
het idee dat je vaak net zo lang met iets
bezig bent, als de tijd die er voor beschikbaar is. Met wachten tot het laatste
moment verkort je die tijd, waardoor je
superefficiënt kan werken.
Dan hou je tijd over om, nou ja, eerst

maar even koffie. Dan ga ik daarna
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echt beginnen aan dit stuk over de
magische kracht van de deadline, en
of die nog bestaat in tijden van digital
first. Ik heb mijn research gedaan, bijna
alle mensen gesproken die ik wilde
spreken - op Yelle Tieleman, misdaadverslaggever van het AD na - en toen ik
een paar weken geleden ’s nachts eens
wakker lag, heb ik zelfs al de grap bedacht waarmee ik dit stuk ga eindigen.
Het moet dus gaan lukken. Denk ik.
Want inmiddels ben ik al ruim een half
uur verder en heb ik pas - even tellen 238 woorden op papier. En ik twijfel nu
of die grap eigenlijk wel grappig is.
Zou Hanneloes Pen, al decennia
stadsverslaggever bij Het Parool,

ook nog wel eens zenuwachtig worden als ze iets te laat is begonnen
met schrijven? Dat ben ik vergeten te
vragen toen ik haar sprak voor dit stuk,
maar ik vermoed van niet. ‘Ik kan snel
werken, en heb zoveel ervaring en routine,’ had ze gezegd. ‘Een deadline zet
ook je hersens aan. Als je een half uur
hebt, heb je een half uur.’
Ik belde Hanneloes vooral om te
vragen naar hoe het vroeger was, toen
de drukpersen nog onder de redactie
stonden en de krant na de deadline
écht zakte - een verdieping lager. Ze
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kwam met fantastische anekdotes.
Over het verslaan van krakersrellen
bijvoorbeeld, in de jaren tachtig. Dan
werd ze rond tien uur de straat op gestuurd om een collega af te lossen, die
daar al de hele vroege ochtend stond,
maar terug moest naar de redactie om
haar verhaal te tikken. Vlak voordat de
redactievloer rond elf uur begon te trillen door de stampende persen die aan
het opwarmen waren, moest Hanneloes
op zoek naar een telefooncel. ‘Ik had
altijd een hele stapel kwartjes op zak,
en wist waar alle telefooncellen in de
stad waren. Dan belde ik het speciale

Dat fantastische
moment van totale
focus, waarin
besluiteloosheid
verdwijnt, je de
backspace-toets niet
nodig hebt en alles
samenvalt, sneller dan
je voor mogelijk achtte

nummer van de stenograaf die op de
redactie zat en gaf ik het laatste nieuws
door.’
Een stenograaf! Geen mobiele
telefoon! Geen internet! Het klinkt als
tijden waarin het tikken van de klok
pas echt druk met zich meebracht. De
magische kracht van de deadline moet
toen onvoorstelbare dingen hebben ge-
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daan, en ook nog eens op broadsheetformaat. Het is dat fantastische moment
van totale focus, waarin besluiteloosheid verdwijnt, je de backspace-toets
niet nodig hebt en alles samenvalt,
sneller dan je voor mogelijk achtte, en
in een keer in de juiste volgorde.
Maar misschien is dat een iets te
romantisch beeld. Met de kennis van nu
gaf die ene dagelijkse deadline volgens
Hanneloes juist geen druk, maar vooral
rust.
Als ze vroeger de hele dag bij een
zitting in de rechtbank was geweest,
kwam ze thuis, ging ze eten, bracht

ze de kinderen naar bed en ging ze ’s
avonds als het stil was haar verhaal
voor de volgende dag alvast tikken.
‘Nu is het veel meer doordenderen.
Al het nieuws dat je tegenkomt moet zo
snel mogelijk online. In de rechtbank
zit je naast verslaggevers van andere
kranten en iedereen wil de eis van de
officier publiceren zodra die uitgesproken is. Dat geeft wel extra adrenaline,
maar ook meer druk. Shit, het moet
meteen online, eigenlijk is er geen
deadline meer. Tikken, tikken!’
Tikken, tikken! Dat moet ik ook doen,
maar ik ben niet geconcentreerd. Ik
heb zojuist nog wat appjes verstuurd,
een paar nieuwssites bekeken. Dat terwijl ik ondertussen nog maar een uur
van de deadline afzit. Deadlinemagie!
Kom op! Doe je werk!
Willem Vissers, sportverslaggever
van de Volkskrant, had me verteld hoe
dat bij hem gaat. Een achtergrondstuk
tikken doet hij ook graag, maar dan is
hij er langer mee bezig. Dan laat hij het
liggen, kijkt hij er weer naar, laat hij het
liggen, kijkt hij er weer naar. Dat is toch
anders dan een verslag van een halve
finale van de Champions League. Neem
Ajax - Tottenham Hotspur, in 2019. Goal
in de laatste seconde van de blessuretijd, Ajax toch niet naar de finale en een
krant die eigenlijk al weg had moeten
zijn.
‘Sommige mensen hebben er een
hekel aan, maar bij mij kan het niet
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moeilijk genoeg zijn, een
deadline,’ had Willem gezegd.
‘Ik vind het gewoon leuk om te
doen. Ook omdat ik onder druk
veel invallen krijg. Dan komen er
zinnen binnen waarvan ik denk:
dat is leuk om op te schrijven. Niet
altijd is het ook echt leuk, en weet ik
dat er mensen over gaan zeuren, maar
dat is prima: ik hou ervan als mensen

Onder druk komen er
zinnen binnen waarvan
ik denk: dat is leuk om
op te schrijven. Ik weet
ook dat er mensen over
gaan zeuren, maar dat
is prima: ik hou ervan
als mensen een mening
hebben over mijn stuk

een mening hebben over mijn stuk.’
Zie hem zitten, de voetbalverslaggever, in het stadion. Tikkend op de
golven van het geluid. Als het publiek
stil is, kijkt hij naar zijn cursor, als het
rumoer aanzwelt zoekt hij de bal. 90+5,
doelpunt! Toch nog. Hier een zin, daar
een zin. Kom op nou. Snel. En dat diep,
zeer diep in blessuretijd. Door een man

die er vrij laat achter kwam dat hij met
control-c en control-v een alinea kon
wisselen, en daarom gewend is zo strak
te schrijven. Zonder twijfel, de alinea’s
gelijk in de juiste volgorde. Hij kan het,
hij weet het, en hij geniet er van. Willem Vissers, wat een verhaal. Nu alleen
hopen dat de wifi-verbinding het doet.
Werkt deze inval, schrijven over Willem Vissers als Willem Vissers? Ik heb
geen idee, het is paniekvoetbal, maar
met nog vijftig minuten op de klok is
er geen weg meer terug. Waarom ben
ik niet eerder begonnen, ik kreeg deze
opdracht al een maand geleden. Ik denk
dat ze thuis het antwoord wel weten.
‘Omdat het altijd zo gaat,’ zou mijn
vriendin zeggen. ‘Je bent eerst heel
enthousiast over een verhaal, dan hoor
ik er een hele tijd niets over, dan is er
plots paniek en stress, en staat het

hele huis op zijn kop, omdat jij moet
werken. En dan komt het altijd net op
tijd goed.’
Alleen, het lijkt dit keer niet goed
te komen. Ik heb net zelfs ‘Hartslag‘
van Ruth Jacott opgezet, mijn favoriete
noodgreep, maar nog steeds verschijnt
dit verhaal te langzaam op papier. Ik zit
er verslagen bij, en sta niet half dansend, vol tikkend, achter mijn stabureau, zoals op andere momenten van
deadlinestress. De naderende deadline
doet zijn werk dit keer niet, en ik weet
eigenlijk ook wel waarom.
‘We heten NU.nl en niet tien-minuten-geleden.nl. De deadline stopt niet
bij ons, en die druk dwingt je om heel
productief te zijn,’ had Kim Einder
verteld, samensteller van de voorpagina van de nieuwssite. ‘Je hebt niet de
gelegenheid om te denken: ach, dit kan
later wel.
Mijn probleem is: dit is geen nieuws-
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verhaal, en mijn deadline is gezet
op vrijdagmiddag vijf uur, voor een
magazine dat pas over een tijdje naar
de drukker gaat. Ik weet dus dat iemand
pas maandagochtend om negen uur
een blik op dit stuk zal werpen - over 65
uur van nu!
Er is nog ruimte, de vloer trilt nog
niet. En dat besef van ‘ach, dit kan later
wel’ is funest voor iemand met uitstelgedrag. Het is een beetje zoals wanneer
je via een fotoredacteur ontdekt dat een
stuk is doorgeschoven, terwijl je chef

We heten NU.nl en niet
tien-minuten-geleden.nl.
De deadline stopt niet bij
ons en die druk dwingt
je om productief te zijn.
Je hebt niet de tijd om
te denken: ach, dit kan
later wel
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van plan was om dat pas te vertellen
nadat je het verhaal had geleverd. Of als
een opdrachtgever die stuurt: ‘We zijn
vreselijk flexibel hier.’
Een boterzachte deadline is geen
echte deadline. Net zoals de moderne,
continue deadline van digitaal ook
geen echte deadline is.
‘Je kan online een artikel eindeloos
lang blijven aanvullen,’ had Kim Einder
gezegd. ‘Wat bij ons ook op de loer ligt,
is dat er altijd wel weer een aanvullende
vraag van een lezer komt, waarvan je
denkt: ja, interessant. Zo is het werk
nooit af. Dan moet je jezelf dwingen om
te zeggen: dit is het.’
Terwijl het fijne van een echte deadline is dat je hem kunt halen. Eerst is
er de adrenaline, daarna de euforie.
Daar had Yelle Tieleman - een gelukje,
hij belde net voor de deadline terug,
terwijl ik hem echt te laat had benaderd - het zojuist ook even over. ‘Het
is altijd toch best lekker,’ zei hij. ‘Als
je binnen korte tijd een goed verhaal
maakt waar alles instaat, terwijl je
daar normaal de hele dag over doet.’
Tegelijkertijd bestaat voor hem de
klassieke deadline ook bijna niet meer.
Als hij in de rechtbank zit (‘Ik ben
geen rechtbankverslaggever, maar
ik schrijf over misdaad en die figuren eindigen toch vaak daar’) is hij
tegelijkertijd aan het twitteren over de

Over Lex Boon
Lex Boon is freelance
journalist en schrijft
regelmatig voor Het
Parool. Voor de krant
haalt hij zijn deadline
altijd, voor het Campus
Magazine gaat het wat
moeizamer. Vorig jaar
verscheen bij Meulenhoff de bundel 'De
man die van zijn been
een lamp maakte', met
reportages die hij de afgelopen jaren maakte.

Foto Friso Keuris
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zaak én aan een stuk voor de site aan
het werken. Het nieuws over misdaad
houdt niet op, dus die deadline is er
altijd, en overal. En als die er niet
is, als hij bijvoorbeeld bezig is met
een onderzoeks- of achtergrondstuk,
dan bedenkt hij hem zelf. ‘Ik heb een
stip aan de horizon nodig. Ik probeer
mezelf die druk op te leggen, zodat ik
gedwongen wordt om iets te doen.’
De deadline wordt allang niet meer
bepaald door dat ene moment op de
dag dat de krant naar de drukker
moet. En eigenlijk is er ook nooit één
moment geweest. Een deadline wordt
veel vaker bepaald door het nieuws,
een chef, een wachtende eindredactie
of gewoon door jezelf.
Waarom ik dan toch zo lang heb
gewacht met het schrijven van dit
stuk? Het heeft vast te maken met
wat Kim Einder zei: ‘Eigenlijk zijn
alle journalisten wel een beetje
verslaafd aan de deadline, toch?’
Dit verhaal is geen verslag van
krakersrellen, het is geen liveblog,
er is geen goal in blessuretijd van
een Champions League-wedstrijd,

Voorjaar 2022

geen meeslepend misdaadverhaal. Het
is een bureaustuk, en door te wachten
tot het laatste moment komt er tenminste nog een beetje adrenaline vrij.
Alleen de euforie ontbreekt. Nog
vier minuten, en dan moet ik dit stuk
inleveren. Ik ben blijkbaar toch niet
een echte deadlinetikker.
Of, nou ja, dit is het dan maar. Het
is nu nog broddelwerk, vol tikfouten
ook, maar dat zal de lezer hopelijk
niet meer meekrijgen. Ik gooi het
exact om vijf uur als een eerste versie
over de muur, zeg erbij dat het nog
een beetje ruw is, en dan stuur ik er
later nog een verbeterde versie achteraan. Daaraan heb ik dan eigenlijk
nog uren gewerkt, en vervolgens is er
gelukkig nog, zoals altijd, de magische kracht van de eindredactie om
alles op te kalefateren.
Is het dan nog steeds een beroerd
stuk? Dan kun je altijd die vermaledijde deadline de schuld geven. Ja sorry,
het verhaal is minder goed geworden
dan verwacht. Ik had maar drie uur!

Campus
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CONTENT
VERSPREIDEN

Het nut van
content splitsen in
kleinere deeltjes
Carolien Vader van Bladendokter.nl helpt redacties bij
wat zij noemt contentatomisatie: het opdelen van een
verhaal over meerdere kanalen. Wat is het idee hiervan
en waarom is het ook voor onze redacties relevant?
DOOR CAROLIEN VADER FOTO ANNABEL MIEDEMA

T

oen ik twintig jaar geleden
mijn bedrijf oprichtte, zaten
nieuwsmedia midden in de
internetbubbel. Je zag dat
veel bladen hun functie aan het verliezen waren. Denk even aan het blaadje
van de hockeyvereniging, waar de
wedstrijduitslagen van de week ervoor
in stonden. We zijn nu twee decennia
verder en de digitalisering van media
is er niet gemakkelijker op geworden.
Sterker nog: er zijn alleen maar meer
kanalen en meer concurrenten bijgekomen en daarmee is het medialandschap
enorm gefragmenteerd.

1

Op welke kanalen
moeten we inzetten?

De vraag op welke content en welke
kanalen redacties zich moeten richten, is niet eenvoudig. Veel redacties
hebben last van wat ik zelf noem: het
Shiny New Thing Syndroom. Ze willen
mee met de tijd en de angst overheerst
dat er innovaties worden gemist. Dus
worden er podcasts gelanceerd, video
gemaakt, een voice applicatie bedacht
en TikTok’s gepost. De kortetermijnhonger naar crossmediale vernieuwing staat dan vaak in de weg van de

langetermijnvisie op relevantie. Ook
de focus op een enkel kanaal staat vaak
in de weg van een goede crossmediale
werkwijze.

2

Hoe moeten we ons
organiseren?

Het valt mij op dat veel redacties nog
steeds op eenzelfde manier zijn georganiseerd als pakweg tien jaar geleden. Nu wil ik geenszins vakgenoten
te kakken zetten. Maar meegaan met
digitalisering, terwijl je met steeds
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COLUMN
HELEEN DEBRUYNE

Zelfs als grootmoeder sterft
neem ik haar laatste woorden op.
Misschien zit er nog een verhaal in.

3

Hoe word je als
redactie crossmediaal?

Voor een betere focus op crossmedia
en als remedie tegen het Shiny New
Thing Syndroom, is het belangrijk om
als redactie gezamenlijk een visie te
hebben op, en de verantwoordelijkheid
te nemen over de kwaliteit en relevantie
van content over alle kanalen. De eerste
stap die je daarvoor moet zetten is om
de redactionele focus te verschuiven.
Niet langer staat het kanaal centraal bij
de productie van content, maar eerder
de crossmediale ‘reis’ die verhalen maken langs alle kanalen waar gebruikers
zijn. Dan werk je als redactie niet alleen
aan de productie van content, maar ook
aan de distributie van verhalen en het
optimaliseren van bereik. En als het
goed is, zie je dan zowel engagement
als bereik groeien.
Hier komt de theorie van contentatomisatie van pas; dit is het gefragmenteerd publiceren van content. Bij
het atomiseren van content wordt een
verhaal in verschillende kleine stukjes

(atomen) gedeeld en vertaald in verschillende publicatiemomenten, zoals
tweets, posts, stories, beeld-, audio- en
videofragmenten. Deze atomen worden
herhaald gedistribueerd via sociale
media, zodat de kans groter wordt dat
gebruikers ze zien en consumeren.
Zo vergroot je het engagement met
een verhaal en de kans dat gebruikers
doorklikken, omdat ze nieuwsgierig
zijn naar meer.

Bij het atomiseren
van content wordt een
verhaal in verschillende
kleine stukjes gedeeld
en vertaald in
verschillende publicatie
momenten

4

Hoe word je als
redactie efficiënter?

Veel redacties kennen inmiddels de
noodzaak van een goede aanwezigheid
op sociale media en het belang van
distributie. En daarom is de discus-

sie daarover ook veel gehoord op de
redactie. Je kunt eindeloos vergaderen
over de vraag: wat gaan we doen met dit
verhaal? Hoe vertalen we deze content
op de socials? Maar tijd bespaar je
als redactie als je deze terugkerende
discussie vervangt door te werken met
vaste scenario’s voor de atomisatie van
content. Dit kun je het beste organiseren per terugkerend format of rubriek.
Neem bijvoorbeeld een interview. Dan
denk je niet: 800 woorden tekst, vier
foto’s en klaar. Maar dan breid je die
productie uit met videomateriaal (een
korte uitleg, anekdote of een bewegend
portret). Ook de foto’s en de belangrijkste quotes kunnen rondgaan op sociale
media. Bovendien kan het interview als
podcast een tweede leven krijgen. Stel
dat je plant dat elk interview twintig verschillende publicatiemomenten krijgt
over alle kanalen. Dan weet je dus ook
welk aandeel het format ‘interview’
krijgt op de gehele mediadruk van een
merk. Al deze publicatiemomenten kun
je vastleggen in een publicatieschema,
een crossmediale ‘plank’, zodat iedereen weet wat er gemaakt moet worden.
Zo’n overzicht brengt ontzettend veel
rust op de redactie omdat je niet voor
elk verhaal het crossmediale wiel hoeft
uit te vinden. Als vorm en functie van
content vaststaan, kan de inhoud op het
laatste moment worden ingevuld,
inspelend op actualiteit en ontwikkelingen.
Zie ook het programma ‘Contentatomisatie, de reis van een verhaal
over meerdere kanalen’ van Carolien
Vader op pagina 36.

De app registreert ook de
woorden van de afdelingsarts
die eindelijk is verschenen. Hij
is klein van stuk, een tikje gezet,
zijn iele stem belet hem niet
meteen de ruimte te overheersen. In zijn kielzog een zwijgzame verpleegster. Hij gaat zitten
op de laatste vrije stoel, zij
blijft staan. Belerend praat hij
over het nakende levenseinde.
Hij richt zich tot mijn verre van
demente grootmoeder, spreekt
haar aan alsof ze een kind is.
Ze brabbelt wat, high van de
pijnstilling. Nu spreekt hij ons
aan, in een taal vol jargon, over
het bed van mijn grootmoeder
heen. Hij is de machtigste man
in deze kamer en dat zullen we
geweten hebben. Zijn woorden

opnemen voelt als een vorm
van verzet, een poging de
macht terug te nemen.
Iemand vraagt of grootmoeders wensen bekend zijn, misschien is er een wilsverklaring?
Een wens tot levensbeëindiging? De arts reageert bits: dat
kan nooit meer op tijd lukken,
zo vlak voor het weekend. (Het
is woensdag.) En daarbij, hij
doet er alles aan om de dingen
zo sereen mogelijk te laten verlopen, we kennen hier ons vak!
Boven de deuropening hangt,
zie ik nu, een kruisbeeld. Wat
goed dat ik dit opneem, denk ik.
‘Waarom was jij aan het opnemen?’ wil een familielid weten. We staan terug in de koelte
van de gang. Oh, zeg ik, ik vond
het plots zo’n raar gesprek, ik
wil dit gesprek later thuis nog
eens opnieuw beluisteren. Ik
geloof oprecht wat ik zeg: ‘Om
alles op een rijtje te zetten.’
‘Oef,’ zegt hij, ‘ik dacht even
dat je daar zat als schrijver, niet
als kleindochter!’
Nee hoor, zeg ik. Maar dat is
een leugen. Ik drukte op record
om het gesprek later nog
eens rustig te beluisteren, dat
gedeelte is waar. Maar ik dacht
ook aan de berichten over
katholieke zorginstellingen en
hun verkrampte omgang met
zelfgekozen levenseindes, en
ja, aan de column die elke week

weer geschreven moet en die
mee de hypotheek afbetaalt.
Overal schuilt de mogelijkheid
van een goed verhaal.
Ben ik een slecht mens? Het
in taal vangen en versjacheren
van mijn stervende grootmoeder is niet fraai. Maar het is zo
lekker: elke pijnlijke situatie,
alles wat me niet bevalt, kan ik
opschrijven, in mijn woorden
dwingen. En zei ik al dat ik ervoor betaald krijg? Mijn grootmoeder had het me gegund.
Hoop ik. Tegelijk hoop ik ook
dat de rest van de familie dit
nooit leest.

Heleen Debruyne is schrijver

Fotografie Thomas Geuens

kleinere teams en krappere budgetten dezelfde deadlines moet halen,
is als rennen terwijl je je omkleedt.
Dat gaat niet. Je zult op alle fronten je
redactionele productieproces moeten
aanpassen om zonder kleerscheuren
de digitale revolutie te doorstaan. Het
advies is niet om per kanaal of soort
content redacties in te richten. Maar
om een multidisciplinaire redactie de
verantwoordelijkheid te laten nemen
over alle kanalen.

I

k graai in mijn tas, haal mijn
telefoon boven, open de
opname-app en druk op de
rode knop. De app registreert het zachte gereutel
van mijn stervende grootmoeder. Deze ochtend werd
ze opgenomen op de afdeling
palliatieve zorg.
Mijn familieleden en ik zitten
al uren rond het bed. De morfine begint haar werk te doen, in
stilte wens ik haar een goede
laatste trip toe. Het is ademversmachtend warm in de
ongezellige kamer - misschien
hebben stervenden het sneller
koud.

Campus
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TIPS
CROWDTANGLE

2. Ontvang elke ochtend de beste posts in je mail
Wil je je dag goed beginnen? Stel dan e-mailnotificaties
in voor de lijsten met pagina’s die je volgt in CrowdTangle. Elke dag belanden de tien (of 20, je kiest zelf) best
scorende posts in je mail. Laat je hierdoor inspireren
voor je volgende verhaal.

3. Ontdek wat er leeft bij je publiek
Welke vragen leven bij je publiek? Met de zoekfunctie
‘CrowdTangle Search’ zoek je op Facebook, Instagram,
Reddit en Twitter. Doe voor het schrijven van je artikel
een zoekopdracht over jouw onderwerp en vind inspiratie voor de invalshoek van je verhaal.

1. Blijf op de hoogte van jouw vakgebied
Ga naar CrowdTangle.com, log in en volg zoveel publieke pagina's op Facebook als je wilt, zonder dat deze je
tijdlijn van je persoonlijke Facebook- of Instagramaccount vertroebelen. Verzamel pagina’s die voor jouw
werk als journalist interessant zijn en stop deze in een
CrowdTangle dashboard van jouw redactie. Schrijf je
veel over gezondheidszorg? Maak dan lijsten aan met
ziekenhuizen, zorgverzekeringen of patiëntenorganisaties. Het algoritme van CrowdTangle serveert je vervolgens de best scorende posts binnen elke lijst. Hierdoor
hoef je bij het zoeken naar nieuwe verhalen niet meer
zelf alle pagina’s in de gaten te houden.

4. Onderzoek een persoon of bedrijf
Ontdek wat een publiek persoon of bedrijf op Facebook
heeft geplaatst over het onderwerp waar jij over schrijft.
Door in CrowdTangle Search te zoeken binnen één of
enkele openbare Facebookpagina’s heb je snel een
overzicht van wat er is gezegd. Download de resultaten
als .csv-bestand en je kunt zo ver terug zoeken als je wilt.

5. Stel een notificatie in
over je eigen Facebook en Instagram
Met de notificatie ‘viral alert’ krijg je een mail zodra
een post op Facebook of Instagram van jouw titel veel
interactie krijgt. Dit betekent dat dit verhaal iets doet
met je lezers. Misschien zit er nog een follow-up in?

Hier
praat
jouw
publiek
over
Hoe weet je wat er leeft bij
het publiek? Een manier is
om dieper te graven in wat
geschreven wordt op sociale media. Via CrowdTangle
kun je snel zoeken in Facebook en Twitter. Hier zijn
zeven voorbeelden hoe je
deze tool kunt inzetten.
DOOR SUSANNE POOT
ILLUSTRATIES LARS DELTRAP

6. Zie wie jouw verhaal heeft gedeeld
Welke publieke pagina’s of profielen vonden jouw
verhaal interessant genoeg om het te delen met
volgers? Vul in CrowdTangle Search geen zoekwoord
maar de link van je artikel in en je krijgt een overzicht
met interacties op jouw verhaal.

7. Houd je
concurrentie in de gaten
Wat doet jouw concurrentie op
sociale media? Wat vindt hun
publiek interessant? Welke
posts scoren, en waarom?
Maak een lijst met je concurrenten en leer van hun goed
en slecht scorende posts.

Zie ook het programma ‘Verhalen vinden op sociale media
met CrowdTangle’ van Susanne Poot op pagina 48. Wil je
meteen aan de slag? Kijk het
webinar over CrowdTangle terug op learning.dpgmedia.net.
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COLUMNS
SCHRIJVEN

Het belang
van decor
Wat onthoud je het meest van een verhaal?
Columnist Eva Hoeke denkt dan meteen aan
het decor. Juist in haar columns wil ze hier zo
scherp mogelijk in zijn. ‘Hoe beter je kijkt, hoe
steviger je de lezer bij zijn kladden grijpt.’
DOOR EVA HOEKE ILLUSTRATIE INEZ VAN VUREN

H

et was ergens in die hete
zomer van 2020. We lagen
in de schemering op de
bank, de voetzolen vuil van
zand, as en vergeeld gras. Ik rook mijn
eigen geur en die van mijn dochter die
stilletjes tussen ons in was gekropen,
lui zweet en zonnebrandcrème vermengd met prinsessenbadschuim. De
deuren naar de tuin stonden open, de
gordijnen bolden op, ergens in de verte
knetterde een brommer. Op televisie
sprak schrijver Ilja Leonard Pfeiffer
in Zomergasten over de feministische
boodschap van Dolly Parton.
Ik reikte naar een fles water. Op dat
moment werd de kamer opgelicht door
een flits, een moment lang was het
perzikpatroon van het behang kraakhelder. Drie seconden later volgde de
eerste donderklap. Eindelijk, verlichting.
Er volgde nog een donderklap die
avond.
Uitgedeeld door Ilja Leonard Pfeiffer,
die tegen Janine Abbring sprak over
het belang van decor. Mensen, zei hij,
weten vaak niet eens meer precies hoe

hun lievelingsboek afliep, of hoe het
nou ook alweer zat met dit of dat personage. Het enige dat ze weten, is dat
ze niet uit het verhaal wilden worden
gekukeld toen het boek uit was, omdat
ze waren gaan hechten aan het decor.
Hij zei het eloquenter, vanzelfsprekend. Maar ik zat op de bank en dacht:
verdomd.
Ik was twintig toen ik ‘De verborgen
geschiedenis’ las van de Amerikaanse
schrijver Donna Tartt. Elke dag nam ik
de trein naar Utrecht voor mijn studie
Journalistiek, later zouden de kranten
schrijven dat er nog nooit zoveel vertragingen op het spoor waren geweest
als in dit jaar. Mij kon het niet schelen,
want ik las ‘De verborgen geschiedenis’. In de trein, op het perron, voor
de Smullers, tussen de duiven, op de
tocht, ik merkte het niet eens. Ik las
en las en was in Vermont, in de herfst
in Vermont, op een universiteit met
krakende vloeren en hoge ramen en
colleges Klassieke Literatuur, het ene
personage nog arroganter en excentrieker dan de ander, het rode haar
van Henry, de tweeling met hun bleke

huid, de Dionysische roes waarin ze
verkeerden. Ik herinner me bomen,
eeuwenoude bomen in spectaculaire
kleuren, en later was er sneeuw, en
daar werd Buddy in teruggevonden,
dood. Ik weet allang niet meer waarom
hij dood was, of wie het had gedaan.
Ik weet alleen dat ik ‘De verborgen
geschiedenis’ twintig jaar later nog

steeds noem als het werk dat in mijn
vormende jaren de meeste indruk had
gemaakt.
In een column is het belang van decor niet minder, al hoeft dat decor niet
zo monumentaal te zijn als in Tartt’s
boek. Helemaal niet zelfs. Een column
schrijven is kijken, kijken en nog eens
kijken, en hoe gedetailleerder je kijkt,

voorbij het eerste gezicht en daarna
het hoekje om en dan nog een stukje
verder, hoe steviger je de lezer bij zijn
kladden grijpt.
Een voorbeeld. Toen Carlijn (40)
hoorde dat er, een paar maanden nadat
ze genezen was verklaard, toch nog
uitzaaiingen waren gevonden, zaten
wij, haar vijf middelbare schoolvrien-

dinnen, nog diezelfde avond bij haar op
de bank. Dat we daar zaten te janken
hoef je niet op te schrijven, en dat ze
nog zoveel mogelijk tijd wilde doorbrengen met familie en vrienden ook
niet, want dat zegt iedereen. Wat je
opschrijft, is het antwoord dat daarna
kwam: ‘En elke dag cheesecake eten.’
Toen bij Carlijn negen maanden eerder
een tumor werd gevonden was ze gaan
googelen. Ergens in die kluwen van wel
en niet betrouwbare informatie had ze
een onderzoek gevonden over de relatie
tussen suikers en kanker. Baat het
niet, schaadt het niet, had ze gedacht,
en schrapte vanaf dag één suikers
van haar menu. Maar nu was het doek
gevallen, en luidde dat de bitterzoete
terugkeer in van de cheesecake. Dat
detail, dat decorstuk opvoeren, is je
personage tot leven kussen, om de
doodeenvoudige reden dat iedereen iets
anders zal antwoorden op die vraag,
en het tegelijkertijd precies het punt is
waar de herkenning zit. Bonus: je reikt
je lezer een ventiel aan en dat is wel zo
prettig: ook in treurige verhalen mag
gelachen worden. Graag zelfs.
Ik weet niet of Ilja Leonard Pfeiffer
van cheesecake houdt, en ik herinner
me eigenlijk ook niet meer precies wat
hij verder allemaal zei. Ik weet alleen
hoe goed we daar zaten, die avond,
ergens in de hete zomer van 2020.
Zie ook het programma
‘Ontleed je column en maak van jezelf
een betere columnist’ van Eva Hoeke
op pagina 44.
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Op onze redacties vindt
een cultuuromslag plaats.
Via data zien
we beter waar
ons publiek
behoefte aan
heeft en hoe ze
onze producten gebruiken.
Daarover gaan
de volgende
drie verhalen.
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DATA
CULTUUR

meer naartoe kunnen. Waarom zouden
ze ook: ze kunnen er niet meer naartoe!

Ons publiek
beter leren
kennen
Klantgerichtheid is niet iets waar journalisten zich
veel om hebben bekommerd. Maar in de online
wereld ontkomen we er niet aan. We zullen ons
publiek beter moeten kennen om relevant te zijn.
DOOR LARS ANDERSON TEKENING MARTYN F. OVERWEEL

‘A

lles voor een glimlach.’
Vier woordjes die de
filosofie weergeven van
Pieter Zwart, oprichter en eindbaas van
CoolBlue. Een paar jaar geleden vroeg
ik hem om te komen spreken bij de Campus. Met als vraag: vertel eens hoe je
van CoolBlue een succes hebt gemaakt
in een markt die moordend competitief
is? Bol.com was al de grootste online retailer, Amazon aasde op de Nederlandse
markt; die concurrentie dwong hem een
antwoord te verzinnen op twee vragen.
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Hoe kan ik zorgen dat mensen bij mij
iets bestellen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze bij mij terugkomen?
Alles voor een glimlach dus. En service is daarin de sleutel. Want natuurlijk wil de klant dat CoolBlue de wasmachine bezorgt, maar nog mooier is het
als ze de oude gelijk meenemen! Hup,
glimlach. En loopt er een kleine rond?
Geven ze die gauw een zacht speeltje.
Hup, glimlach. Ze hebben zelfs een
pakketknuffelaar in dienst, die elk pakketje net wat meer aandacht geeft, een
strikje, of een persoonlijk briefje dat -

je raadt het al - je doet glimlachen.
CoolBlue wil verschil maken in de
wereld van hun klant, van betekenis
zijn. In de woorden van Zwart: ‘Een
doorgedreven klantgerichtheid is geen
kwestie van visies of vergezichten,
maar van elke dag een stukje beter.’
Die klantgerichtheid ontbreekt nog
wel eens in de journalistiek. Van oudsher werken we op redacties met een
makersbril; wij bepalen wat belangrijk
is voor de lezer. Maar wat wij belangrijk vinden, kan voor een lezer totaal
irrelevant zijn. Alleen hoorden we dat

in het analoge tijdperk nooit terug.
Maar nu zijn er data en krijgen we
permanent feedback. Ineens is pijnlijk
duidelijk dat lezers niet geïnteresseerd
zijn in een doorwrochte analyse over,
zeg eens wat, de binnenlandse situatie
in Pakistan. Zeer gewaardeerde columnisten blijken online amper gelezen te
worden als ze niet in dat herkenbare
hoekje in de krant staan (met als vervolgvraag: worden ze daar dan wel gelezen?) Ook zien we dat lezers helemaal
geen zin hebben in een recensie van
een theatervoorstelling waar ze niet

Net als CoolBlue moeten we van
betekenis willen zijn in de levens van
ons publiek. Onze grote journalistieke
uitdaging voor de komende jaren is om
strikjes te zetten, zodat mensen gaan
glimlachen. Als ze glimlachen, komen
ze terug. Als ze vaak genoeg terugkomen, kruipen we in hun routine. Als
we in hun routine zitten, nemen de
mensen bij ons een abonnement. Dat
noemen we een verdienmodel.
Maar dat kan alleen als we meerwaarde hebben, van betekenis zijn. Dat
start bij de vraag die elke lezer heeft
als hij op een verhaal van ons stuit:
waarom zou ik hier nu tijd voor vrijmaken? Of korter, in vier woordjes net als
CoolBlue: ‘Wat heb ik hieraan?’
Als je die vraag als maker niet kunt
beantwoorden, moet je je afvragen of
je verhaal wel zin heeft. Bij het Content
Performance Team in Antwerpen
hebben ze berekend dat als Het Laatste
Nieuws vijftien procent van de gepubliceerde artikelen schrapt, ze drie
procent in totaal bereik zullen stijgen.
Simpelweg omdat ze de vrijgekomen
tijd kunnen steken in betere onderwerpkeuze, relevantere invalshoeken
en de verhalen met meer aandacht
online kunnen publiceren.
Stel je voor dat we alleen nog inzetten op verhalen met impact - daar zit
uiteindelijk ons strikje. Dat zou betekenen dat elk verhaal relevant is in de
levens van onze gebruikers. Maar
om te weten wat voor hen relevant is,
moeten we ze leren kennen. Welke vragen hebben ze? Welke onderwerpen
vinden ze interessant? Hoe lezen ze
het liefst? Op welk apparaat het meest?
Op welk moment van de dag? En welke
vorm vinden ze dan prettig?
De afgelopen twee jaar is binnen
DPG Media een heuse cultuuromslag
gaande: we kijken steeds beter naar
de behoefte van de gebruiker. Zo
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voorkomen we dat we digitale
producten bouwen die niemand wil.
Bij de grote techbedrijven werken
ze al twintig jaar op basis van data, ze
weten feilloos wat gebruikers willen
en passen daar hun productontwerp
op aan. Bij Booking.com draaien op
een gemiddeld moment tachtig testjes
op de homepage die hun conversie
optimaliseren. Bij CoolBlue is het niet
anders, want ze willen die glimlach
ook als je op hun site bent.
Wij staan nog aan het begin van
die ontwikkeling en komen van ver.
Sinds een jaar hebben we iemand van
CoolBlue in de gelederen die nu bij
onze titels gaat A/B-testen. Wat dat

Elke journalist kan via
data inzichten krijgen
in verhalen. Hoeveel
mensen hebben je stuk
bekeken, waar komen
ze vandaan of hoever
zijn ze gekomen in je
verhaal?

precies is, lees je in het verhaal van
Fabienne Meijer, onze coördinator
Innovatie voor Digital Storytelling,
op pagina 25. Het komt erop neer dat
we stap voor stap gaan ontdekken hoe
de mensen onze digitale producten
gebruiken. Of concreter: hoe ze onze
verhalen lezen, kijken en luisteren.
‘Elke dag een stukje beter’, zei Pieter Zwart treffend. We kunnen daar
allemaal aan bijdragen. Elke journalist kan binnenkort via data inzichten
krijgen in eigen verhalen. Hoeveel
mensen hebben je stuk bekeken, waar
komen ze vandaan of hoever zijn ze
gekomen in je verhaal? En als ze na
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een kwart al afhaken, hoe kan dat
dan? Wat zit er in je artikel na 25 procent waardoor ze niet verder scrollen?
Te veel foto's? Een groot kader of (balen!) een beeldvullende advertentie?

Wat je moet weten
over A/B-testen

Denk niet dat we puur kijken naar

harde clicks. Bereik is belangrijk,
maar niet maatgevend. We kijken
vooral of we onze trouwe bezoekers
bereiken, de mensen met een abonnement of zij die overwegen er eentje
te nemen. Want wat zegt het over ons
journalistieke product als de loyale
abonnee gemiddeld genomen maar de
helft van een online verhaal uitleest?
Val je van je stoel? Lees dan gauw het
verhaal van data-analist Roza Dorresteijn op pagina 26. Zij werkt aan
een model dat je in het redactiesysteem al tips geeft over elementen die
waarschijnlijk de leeskwaliteit verminderen, denk aan te lange alinea's.
Vind jij als maker dat je prima lange
alinea's kunt schrijven en dat de lezer
maar een beetje z'n best moet doen?
Dan heb je nog veel te leren over
klantgerichtheid. En het mooie is dat
het kan. Bij elk verhaal krijg je feedback. Als jij ontdekt dat lezers steeds
afhaken bij jouw lange alinea's, ga je
vanzelf een keer anders schrijven. Dat
is het onvermijdelijke van inzichten
via data. Vallen, leren, opstaan, nog
eens vallen, opnieuw opstaan.
Bij Google noemden ze dat principe
'beta'. Begin deze eeuw zette Google
dat woordje zelfs uitdagend onder
het Gmail-logo, en zei ons zo: ‘We
zijn nooit af.’ Zij waren toen ook het
internet aan het ontdekken. Inmiddels
is beta alweer een tikkeltje oldschool,
pas in 2009 schoot Google het af,
maar het blijft een geweldige mentaliteit om uit te vogelen waarmee we ons
publiek echt blij maken.
Redacties hebben meer beta nodig:
testen, experimenteren, leren.
En je weet nu waarom: alles voor
een glimlach.
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A/B-testen is een buzzwoord bij veel
redacties. Maar wat verstaan we daar
precies onder? En hoe voer je een goede
A/B-test uit?
DOOR FABIENNE MEIJER TEKENING MARTYN F. OVERWEEL

V

eel redacteuren
weten al dat ze in
Smartocto hun
koppen kunnen testen om te achterhalen welke kop je lezer of kijker
het meest aanspreekt. Dit is een
klassieke A/B-test: zet kop A af
tegen kop B, en kijk welke kop
het meest wordt aangeklikt.
Digitaal kun je alles testen:
kleur, foto’s, inzetkaders, vertel-elementen. Bedenk het en
het kan. Vooral omdat in het
komende kwartaal stap voor
stap een testtool wordt uitge-

ratio (CTR, click through rate) dan
foto’s zonder mensen. Die formuleer je dan zo: ‘Als een artikel een
teaserfoto met een persoon erop
heeft, dan zal de CTR hoger zijn’.
Een goede hypothese komt niet
uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of gedegen praktijkervaring.
rold binnen DPG Media. De tool
heet Sitespect en zal redacties veel
meer mogelijkheden bieden om te
experimenteren met hun verhalen.
Maar voor het zover is, nog even
twee belangrijke vragen: waar moet
je op letten en wat kun je leren van
zo’n test?

Weet wat en waarom je
wil testen
Een goede A/B-test heeft een duidelijke, vooraf opgestelde hypothese. Bijvoorbeeld de volkswijsheid
dat teaserfoto’s met mensen erop
zorgen voor een hogere doorklik-

Bereid je test goed voor
Een geslaagde A/B-test moet
significant zijn - dit is de wetenschappelijke term die aangeeft dat
de kans heel klein is dat het resultaat van een experiment op toeval
berust. Om dat te bereiken, moet je
test aan een aantal voorwaarden
voldoen.
Voor betrouwbare resultaten
moet allereerst de steekproef groot
genoeg zijn. Hoe groot die moet zijn,
hangt af van de waarde die je nu al
meet (bijv. een CTR van tien procent)

en de verandering die je verwacht
(bijv. een foto met mensen erop
zorgt voor een twee procent hogere
CTR). Online zijn genoeg tools te
vinden die je helpen de juiste
steekproefgrootte te berekenen.
Je test moet lang genoeg lopen.
Een test kan tijdens de looptijd
geregeld van uitkomst veranderen:
dan weer wel significant, dan weer
niet. Wie voortijdig de test stopzet,
loopt het risico de uitkomst verkeerd
te interpreteren.
Ook wil je dat je test bestand is
tegen seizoenseffecten. Wat als je
publiek op maandag heel anders is
dan op donderdag? Wie alleen op
maandag test, zal daar nooit achter
komen.

Interpreteer de resultaten
zorgvuldig en voorzichtig
Ongeacht de uitkomst: meteen
handelen is niet aan te raden. Stel
jezelf eerst de vraag wat je hebt
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geleerd van deze test. Wat
kun je met deze nieuwe kennis?
Wees er ook alert op dat het
resultaat dat je hebt gevonden,
niet hoeft te gelden in andere
omstandigheden. Een goed
voorbeeld hiervan zijn A/Btests op koppen: veel redacties
proberen algemene regels voor
‘goede koppen’ te trekken uit de
uitkomsten van deze tests.
Maar een groot onderzoek van
Northwestern University vorig
jaar heeft laten zien dat dit niet
kan. De wetenschappers onderzochten ruim 140.000 koppentests van nieuwsredacties en probeerden daarmee een model te
maken dat kon voorspellen welke
kop zou winnen. Dat bleek niet te
lukken - de omstandigheden van
een winnende kop zijn zo uniek
(en niet altijd door de redactie te
beïnvloeden), dat zelfs A/B-testen
met dezelfde koppen niet steeds
dezelfde winnaar hebben.
Bij de Volkskrant hebben we
deze les ook in onze oren geknoopt. Daar testen we nu al een
half jaar met verrijkende elementen in artikelen. Als deze elementen werken bij één verhaal,
hoeven ze bij een ander verhaal
niet dezelfde effecten te geven.
Kortom:
Wat nu werkt, hoeft dat later
niet te doen. Als de nieuwigheid
eraf is, kan het effect afnemen.
En een A/B-test kan niet de
toekomst voorspellen. Houd dus
in de gaten of je na verloop van
tijd nog steeds het gewenste
effect ziet. Zo niet, dan wordt het
tijd om nog eens te testen.
Een A/B-test vertelt je wat er
gebeurt, maar niet waarom. Om
je publiek echt goed te begrijpen,
heb je zowel kwantitatief als
kwalitatief onderzoek nodig. Ga
dus in gesprek met je lezers!
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Zo zorg je
dat je publiek
langer doorleest
Online lezen lezers gemiddeld maar de helft
van een verhaal uit. Welke zaken werken
remmend, en wat kun je doen om lezers
dieper je verhaal in te trekken?
DOOR ROZA DORRESTEIJN TEKENING MARTYN F. OVERWEEL

W

ist je dat onze
abonnees gemiddeld maar
de helft van een
online artikel
daadwerkelijk lezen? De helft! En
dan zijn abonnees ook nog de
lezers die het meest van een artikel
lezen. Voordat je denkt: ja, maar ik
werk voor een titel met gewichtige
lange verhalen, dat geldt niet voor
mij. Jawel, de resultaten zijn nagenoeg gelijk voor alle titels.
De vraag die wij als data-analisten van het Nieuws Analyse
Team (NAT) vaak van redacteuren
krijgen is: valt er iets te leren uit
de data om ervoor te zorgen dat
verhalen beter worden uitgelezen?
Het antwoord is ja. Laat ik beginnen met een definitie: de mate
waarin ons publiek een verhaal

dieper bekijkt (leesdiepte), gekoppeld aan de tijd die gemiddeld
genomen nodig is om de tekst
begrijpend te kunnen lezen (leestijd), noemen we de leeskwaliteit.
Hoe hoger die marge, hoe beter.
Iemand die snel diep scrollt in een
verhaal, tellen we dus niet mee.
De data die we verzamelen over
artikelen en het leesgedrag van
online bezoekers, zegt ons veel
over wat wel en niet bijdraagt aan
een betere leeskwaliteit. Maar
gouden regels die een hoge leeskwaliteit garanderen kunnen we
niet geven.
Hiervoor zijn twee redenen te noemen: ten eerste zijn kenmerken
van de lezer (abonnee, ingelogd,
komen ze vaker) en de context
waarin een lezer leest (werk-
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COLUMN
ELMA DRAYER

Hoe kan het dat de kwaliteitsmedia zich
bij het onderzoek naar de verrader van
Anne Frank weer zo lieten meeslepen?

Wat doen we wel?
Om meer te leren over waarom
het ene artikel beter wordt uitgelezen dan het andere, werken
wij aan een model dat leeskwa-

liteit kan voorspellen. Het model
houdt rekening met context en
kenmerken van een lezer, en
geeft concreet advies over praktische zaken op het gebied van
eindredactie. Als alinea’s te lang
zijn, geeft het model aan dat dit
negatief werkt op de leeskwaliteit. Staan er te veel afbeeldingen in? Dan krijg je ook tips.

Online landen
mensen op een
artikel zonder
verwachting. Toch
zien we nog vaak
standaard intro’s,
rechtstreeks
overgenomen
uit de krant

Een eerste toepassing van dit
model is om in het redactiesysteem, voorafgaand aan publicatie, de redacteur van concreet
advies te voorzien hoe je de kans
op een hogere leeskwaliteit kunt
vergroten. Uitgangspunt is dat
we kijken wat voor dat artikel
specifiek het beste is. Binnenkort
start een test bij de Volkskrant
om te toetsen of dit advies redacteuren helpt de leeskwaliteit
daadwerkelijk te verbeteren.

‘Wat kan ik nu al zelf doen?’
vraag je je misschien af. Belangrijk is het besef dat artikelen er
online compleet anders uitzien
dan in de krant. In print staan
artikelen van een rubriek altijd op
dezelfde plek, dus mensen weten
wat ze kunnen verwachten. Online landen veel mensen op een
artikel zonder verwachting. Toch
zien we nog vaak standaard intro’s, rechtstreeks overgenomen
uit de krant, waardoor je de kans
misloopt om mensen tot lezen
aan te zetten. Een ander voorbeeld is de lengte van tussenkopjes. Ook die dienen online om
mensen te overtuigen om verder
te lezen. In de krant volstaat
vaak een enkel woord, maar
online is meer nodig om mensen
verder te laten scrollen.
Daarnaast zijn er voor eerder
gepubliceerde artikelen, ook die
van jou, al veel inzichten beschikbaar. Zo kun je via dashboards
van het Nieuwsanalyseteam
kijken waar mensen afhaken in
een artikel. Als op een bepaald
punt in het artikel een piek te
zien is, kun je bijvoorbeeld zien
dat een erg lange alinea remmend kan werken voor de lezer.
Of dat door grote afbeeldingen
niet duidelijk is dat de tekst
verder gaat. Misschien kun je
zelfs patronen ontdekken als je
naar meerdere artikelen kijkt.
Wil je meer weten over leeskwaliteit? Op dinsdag 24 mei geeft Roza
een webinar over het model en de
leeskwaliteit.

D

e pers heeft weleens een glorieuzer begin van
het nieuwe jaar
gekend. Januari
was nog maar amper op streek
of Nederlandse kwaliteitsmedia zoals de Volkskrant, NRC,
Het Parool en de NOS kwamen
tegelijkertijd met wat ze zelf
meenden een exclusieve primeur te zijn. Een internationaal
coldcaseteam, inclusief een
gepensioneerde FBI-agent, zou
een grote ontdekking hebben
gedaan. Het wees met ‘een
waarschijnlijkheidspercentage
van zeker 85 procent’ (sic) de
Joodse notaris Arnold van den
Bergh aan als de verrader van
Anne Frank en de onderduikers
die met haar in het Achterhuis
verbleven. Aldus een splinternieuw boek dat nog diezelfde
dag in de winkel lag.
De toon van de berichtgeving
was bijna euforisch. Eindelijk
zou een van de grote raadsels
uit de vaderlandse geschiedenis zijn opgelost! Talloze media
namen het nieuws klakkeloos
over, waarbij ze het Joods-zijn
van de notaris benadrukten
met opvallende gretigheid.
Maar zie, het enthousiasme
was van korte duur. De inkt was
bij wijze van spreken nog niet
droog of historici oordeelden
vernietigend over de onderzoeksmethode die het team
had gebruikt, over zijn creatieve
omgang met de feiten - en dus
over de uitkomsten. Velen strui-

kelden over de wijze waarop de
reputatie van de notaris postuum was besmeurd, zonder
overtuigend bewijs. De tegenwind werd zo straf en hield zo
aan dat de uitgever van het
boek zich genoodzaakt zag een
tweede druk uit te stellen.
De pijnlijke vraag dringt zich
op. Hoe kan het dat genoemde
kwaliteitsmedia, anders nimmer te beroerd om argwanend
te zijn, zich in dit geval zo lieten
meeslepen?
Ik moest denken aan de commotie rond Diederik Stapel, ooit
hoogleraar sociale psychologie
te Tilburg. Jarenlang kwam hij
moeiteloos weg met zijn hoogst
curieuze bevindingen uit velden laboratoriumexperimenten. Wij van de serieuze pers
speelden daarin een moeilijk te
onderschatten rol. Vleeseters
vertonen hufteriger gedrag
dan vegetariërs? We tikten
het eerbiedig op. Er zou een
verband bestaan tussen wonen
in een vervuilde omgeving en
discriminatie? We publiceerden
het zonder enige aarzeling. Tot
Stapels ontmaskering, dankzij
drie dappere klokkenluiders.
Uiteindelijk bleek hij bij 51 publicaties te hebben gefraudeerd.
Het allertreurigste was
natuurlijk dat al die tijd geen
journalist de aanvechting had
gevoeld om de man een kritisch
vraagje te stellen. Terwijl dat
toch zo voor de hand lag. Hoezo immers vertaalde hij wat er

gebeurt in een laboratoriumsetting een-op-een naar wat
er gebeurt in de echte wereld?
En hoezo suggereerde hij een
verband tussen verschijnsel A
en B terwijl dat helemaal niet
hoefde te kloppen?
Zowel bij Stapel als bij het
coldcaseteam waren wij, vrees
ik, te zeer onder de indruk van
het spierballenvertoon dat de
betrokkenen lieten zien. Politici
en bestuurders mogen in dit
tijdsgewricht veel aan gezag
hebben ingeboet, van onderzoekers zijn we kennelijk nog
wél steeds onder de indruk.
Tweede les dunkt me dat we
een belangrijke journalistieke
tegeltjeswijsheid in ere moeten
herstellen: als iets te mooi lijkt
om waar te zijn, dan is dat ook
meestal zo.

Elma Drayer is journalist en
neerlandicus

Fotografie Malou van Breevoort

tijd, weekend, mobiel), het
meest bepalend voor de leeskwaliteit. Het tijdstip van lezen
is heel belangrijk. We weten
bijvoorbeeld dat mensen tijdens werktijd niet alleen minder
artikelen lezen, maar ook dat ze
artikelen minder goed uitlezen.
We weten ook dat de leeskwaliteit op mobiel veel lager is dan
verhalen die mensen lezen op
tablet of desktop. Ook weten we
dat mensen die van een externe
bron komen, zoals Facebook of
Twitter, minder lezen van een
artikel. Kortom, context en kenmerken zijn elementen waar we
niet voor kunnen controleren.
Ten tweede is het ene artikel
het andere niet. Stel dat je wilt
weten hoeveel afbeeldingen
optimaal zijn voor een artikel,
dan kijk je vooral naar de lengte
van je tekst en het genre van je
artikel, denk aan een column,
reportage of nieuwsverhaal.
Maar let ook op andere onderbrekingen zoals tussenkopjes,
grafieken, uitgelichte quotes,
het formaat van afbeeldingen
of advertenties. Te veel onderbrekingen kunnen zorgen voor
afhaakmomenten.
Samengevat moet je niet naar
wetmatigheden zoeken, maar
naar wat werkt voor elk specifiek
artikel.
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Dit zijn de programma's
voor het voorjaar, alles
gericht op betere
journalistiek en verhalen.
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Deadline:

woensdag
2 maart

AANMELDEN
1 Schrijven om te spreken voor
video, radio of podcast
Zorg dat elk woord raak is, want de
luisteraar wil je meteen begrijpen.

2 Rake vragen stellen bij het nieuws
Pas als je weet wat er leeft, kun je de
juiste antwoorden geven.

9 Adobe After Effects voor
gevorderden
Knutselen met animaties in je beeld kun
je al. Hier ga je echt de diepte in.

10 Ontleed je column en maak van
jezelf een betere columnist
Je eigen column trancheren. Nooit leuk,
vaak pijnlijk, altijd leerzaam.

Wil je deelnemen?
Laat je inspireren
door ons magazine

Kies een programma
en geef je op via:
learning.dpgmedia.net

3 Contentatomisatie, de reis van een
verhaal over meerdere kanalen
Klinkt als fysica, maar via kleine
deeltjes zorg je voor meer contactpunten met het publiek. Simpel.

4 TikTok voor redactiechefs
Je kinderen verdienen er al bijna geld
mee, jij snapt er niets van. Misschien zie
je hier kansen voor jouw redactie.

5 Verdiep je kennis over
vindbaarheid in zoekmachines
De basis ken je. Nu ga je dieper, zodat
je verhalen nog hoger scoren met SEO.

6 Zo dien je effectief een
WOB-verzoek in
Er zijn zo veel regels die vertragend
kunnen werken. Leer ze omzeilen.
Foto Thomas Nondh Jansen

7 Zelf je feedback regelen op
eigen verhalen
Sta je open om bij te leren van collega's? Vraag om kritiek en groei.

8 Adobe After Effects voor
beginners
Lekker knutselen met animaties in
video. Minder moeilijk dan je denkt.

11 Animaties maken en video
bewerken in Photoshop
Je kunt tegenwoordig alles met Photoshop, zelfs animaties maken.

12 Van start met TikTok: hoe werkt het
en wat kun je ermee?
Zelf actief zijn op TikTok? Hier ontdek je
hoe je moet beginnen.

Geef je uiterlijk
woensdag 2 maart op en
wacht op een beslissing van de
hoofdredactie.
Wij nemen contact op:
• je krijgt een uitnodiging, of:
• je komt op de wachtlijst en
krijgt bericht als er plaats is, of:
• je bent niet geselecteerd

13 Maak jouw merk beter vindbaar
in Google
Voor sitebeheerders: sleutel aan de
techniek voor een betere page rank .

Het volgende magazine
verschijnt in juni, met
nieuwe programma's

14 Zo stel je een goede homepage
samen
Schuif met teasers over de homepage
van je site. Zoek de perfecte mix.

15 Verhalen vinden op sociale media
met CrowdTangle
Ontwar het gekibbel op sociale media
en weet waarover ons publiek praat.

16 Helder redigeren voor
eindredacteuren
Trek in korte tijd een tekst strak, de
auteur zal je dankbaar zijn.

LET OP! Je kunt je via
learning.dpgmedia.net ook
inschrijven voor trainingen
van DPG Academy. Wat is
het verschil? De Campus
richt zich op journalistieke
innovatie, bij de Academy
vind je trainingen voor alle
mensen van DPG Media,
ook voor collega's buiten de
journalistieke redacties.
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Webinars
Volg onze Campus Webinars. Elke dinsdag om 13 uur. In
een uurtje praten onze journalistieke experts je bij. Hoe? Kijk
op campus.dpgmedia.nl/webinars voor alle webinars in het
voorjaar. Webinar gemist? Je kunt ze altijd online terugkijken.
Deze sessies komen er binnenkort aan.

Terugkijken
Zo maak je waardevolle
online artikelen

Verdiep je in
onderzoeksjournalistiek

Deze webinars geven inzicht in hoe je
online verhalen opmaakt, verrijkt en
visualiseert.

Met deze webinars zet je je eerste
stappen als onderzoeksjournalist:

Dit heb je nodig voor een goed online
artikel
Chef digitaal bij De Morgen, Sam
Feys, laat zien waar je allemaal aan
moet denken als je zelf je artikel klaarzet voor op de site.
Verrijk je verhaal met
Datawrapper & Genial.ly
In twee webinars neemt Jolanda
Vogelaar, premiumspecialist bij AD, je
mee in hoe je met Datawrapper en Genial.ly interactieve kaarten en graphics
maakt voor je online artikelen.
Bewust foto’s kiezen voor op mobiel
Een goede topfoto zegt meer dan
duizend woorden. Sanne Riepema
van het premiumteam van AD helpt
je bewust te worden van de mobiele
lezers zodat je de juiste foto kiest bij je
verhaal.
Datavisualisatie:
van getal naar grafiek
Hoe bepaal je de juiste grafiekvorm en
hoe zorg je ervoor dat deze datavisualisatie impact maakt? Datajournalist
Mirjam Leunissen neemt je mee in de
do’s en don’ts.

So you think you can Google?
Een beetje Googelen kan iedereen,
maar de tips van zoekexpert Henk
van Ess brengen je een stap verder.
Hij laat je tijdreizen, leert je nieuwe
commando’s en laat zien hoe je de
betrouwbaarheid van de resultaten
checkt.
Van onderzoek naar verhaal:
de werkwijze van een
onderzoeksjournalist
Hoe ga je als onderzoeksjournalist
te werk? Jeroen Bossaert van Het
Laatste Nieuws vertelt aan de hand
van zijn eigen onderzoek wat er bij
komt kijken.
Analyseer grote collecties
documenten met Google Pinpoint
Met het voor journalisten gratis programma Pinpoint vind je nieuws in grote stapels documenten. Loes Witschge
is teaching fellow bij Google News Lab
en laat je de mogelijkheden zien.
Introductie in het Dark Web
Waarom zou je als (onderzoeks)journalist het Dark Web op moeten? En
hoe haal je er onderwerpen en verhalen uit? Onderzoeksjournalist Joppe
Nuyts helpt je op weg.

Vind je weg in sociale media
Met deze webinars haal je meer uit
sociale media:
Weet wat er speelt bij jouw publiek
met CrowdTangle
Met de gratis tool CrowdTangle zoek
je op sociale media over welke onderwerpen de mensen praten. Expert
Susanne Poot laat zien hoe.
Hoe NUjij waardevolle reacties
gebruikt voor verhalen
Op NUjij worden elke dag duizenden
reacties geplaatst. Hoe modereer je
die allemaal? En hoe zet je waardevolle reacties in voor nieuwe verhalen?
Noémi van de Pol geeft een kijkje
achter de schermen.
How to connect with audiences
through Instagram
In een serie van drie webinars geeft
Eleni Stefanou, voorheen werkzaam
bij The Guardian, je inzicht in hoe je
Instagram gebruikt om je verhalen bij
een jongere doelgroep onder de aandacht te brengen.
Pinterest: meer verkeer
met je evergreens
Heb jij tijdloze verhalen op je site?
Pinterest is bij uitstek geschikt om
deze verhalen onder de aandacht te
brengen. Expert Archana Haarnack
laat zien hoe je jarenlang extra verkeer
genereert via dit platform.
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Binnenkort
Dinsdag 15 februari
Visueel zoeken op het web
Welke informatie zit verborgen in foto’s en video’s?
En hoe vind je originele
beelden? Zoekexpert Henk
van Ess geeft een masterclass.
Dinsdag 22 februari
Hoe maak je video
onderdeel van je verhaal?
Video is een mooie vertelvorm om je verhaal
tot leven te laten komen.
Maar hoe zorg je dat de

video functioneel is voor
je verhaal, en niet enkel
versiering? Videoman Kris
Croonen geeft tips.
Dinsdag 8 maart
Vertelvormen
van snel nieuws
Na een persalarm van
Belga of ANP wil je snel het
nieuws online hebben. En
dan? Journalist Lars Anderson laat zien hoe je deze
nieuwtjes snel omtovert
tot een waardevol online
artikel.

Dinsdag 29 maart
Intro’s en leads:
de nieuwste inzichten
Wat hebben we aan de hand
van data geleerd over intro’s
en leads? Journalist Gerbert
van Loenen geeft je inzichten in hoe je je lezer verleidt
om je verhaal verder te lezen.
Dinsdag 12 april
Innovatie binnen
DPG Media
Kunnen we al betrouwbare
A/B-testen doen? Hoe staat
het met de digitale editie

van Margriet? Chef innovatie
Lars Anderson geeft een
update over de nieuwste
projecten binnen DPG.
Dinsdag 24 mei
Trek je lezer dieper je
verhaal in
Data-analist Roza Dorresteijn onderzoekt waarom
lezers afhaken in jouw tekst.
Ze geeft tips om te zorgen
dat lezers langer lezen. Zo
vergroot je de leeskwaliteit.
(Zie ook het verhaal van Roza
op pagina 26).
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1
Voor wie
Voor alle mediamakers
die verhalen ook mondeling toelichten - voor
radio, in video, in een
vlog of een explainer. Dit
is een live programma
van een dag voor
12 deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 26 april,
Antwerpen

Schrijven om te spreken voor
video, radio of podcast
Hoe kom je ongehinderd het oor binnen van je
publiek? Dat is de centrale vraag die elke maker zich stelt bij het schrijven van een tekst die
je bijvoorbeeld via een autocue inspreekt. Je
wil je zinnen zo opbouwen, dat ze klinken als
spreektaal. En dat blijkt voor veel makers nog
reuzelastig. Veel schrijvers hebben in geschreven teksten meer woorden nodig dan de boodschap verdient. De woorden mogen bovendien
erudiet zijn, en zinnen onmetelijk lang. Een
lezer die het niet meteen volgt, kan rustig even
teruglezen. Bij audio vervalt dat element. Hier
moet elk woord raak zijn, want als luisteraar
wil je niet terugluisteren. Je wil meegenomen
worden in herkenbare taal die je gelijk begrijpt:
de spreektaal.

Wat ga je doen
In dit dagprogramma ga je vooral veel luisteren,
spreken en oefenen. De training begint met een

2
Voor wie
Voor iedereen die verhalen maakt en daarin
graag antwoord geeft
op de vragen van het
publiek. Dit is een
online programma van
een halve dag voor
15 deelnemers.

Wanneer
Donderdag 9 juni
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reeks voorbeelden waarin voor jou duidelijk
wordt hoe woordkeuze, zinsbouw en intonatie
een verhaal kunnen maken en breken. Je gaat
teksten schrijven om daarmee een verhaal te
vertellen. Ook oefen je met al geschreven teksten van anderen om die terug te brengen naar
spreektaal. Dan merk je pas goed hoe moeilijk
het is om een geschreven tekst terug te brengen
tot de kern, die je zonder haperingen moeiteloos
mondeling kunt vertellen. Sleutel hier blijft: oefenen, oefenen, oefenen. Dat gaan we doen met
de autocue in de studio van VTM Nieuws.

Trainer
Kris Croonen is programmamanager bij de

Campus. Eerder werkte hij als verslaggever,
eindredacteur en coach bij VTM Nieuws. Daar
leerde hij elke tekst in spreektaal te vertellen.
In zoverre dat hij nu zijn mails opnieuw moet
leren opstellen, in schrijftaal.

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? Hoe
weet je wat het publiek zich
afvraagt? Het begint met
sparren met een collega. Ook
tools zoals Google Trends of
answerthepublic.com kunnen
je helpen de vragen van het
publiek te achterhalen. Sommige redacties onderzoeken
elke dag welke vragen leven
bij hun publiek: ook uit die
onderzoeken kan je al een
aantal basisvragen distilleren.

Wat ga je doen
We bespreken voorbeelden
van rake vragen en gemiste kansen. We laten zien
hoe collega’s met succes de
hamvragen formuleren die ze
moeten beantwoorden. Ook
bekijken we de handige mogelijkheden die tools bieden
om te weten wat ons publiek
bezighoudt.

Trainers
Kris Croonen is program-

mamanager bij de Campus.
Eerder 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 vier
jaar lang kreeg hij zo dagelijks een zicht op de vragen
die de kijker 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-hoofdredacteur, chef uit en correspondent in Berlijn.

Foto Thomas Nondh Jansen

PROGRAMMA

Campus

Programma voorjaar 2022

36

37

3
Contentatomisatie, de
reis van een verhaal
over meerdere kanalen
Voor wie
Voor iedereen die content maakt en nog erg gefocust is
op één medium (bijvoorbeeld print of online). Ook is de
dag geschikt voor chefs die verantwoordelijk zijn voor de
crossmediale processen van hun redacties.
Dit is een live programma voor 15 deelnemers.

Wanneer
Groep 1: woensdag 1 juni, Amsterdam
Groep 2: dinsdag 14 juni, Rotterdam

In de wereld van crossmedia
gaan veel buzz words rond.
Contentatomisatie is daar een
van. Het is de theorie van het
in fragmenten publiceren van
een verhaal over verschillende kanalen om meer aandacht
te vragen voor artikelen en
om het bereik te vergroten.
Je wilt als redactie goede,
pakkende verhalen vertellen.
Die kun je produceren, publiceren en klaar. Maar in dit
gefragmenteerde medialandschap is de kans groot dat lezers jouw verhalen mislopen.
Het is dus noodzakelijk om je
verhalen actief te promoten.
Je kunt met losse contentelementen (of atomen) uit artikelen en reportages steeds weer
de aandacht vragen voor het
verhaal. Dat is de basis van
contentatomisatie. Het is de
samensmelting van het publiceren, het distribueren en het
vermarkten van content.
Veel redacties hebben nog
steeds een specifiek kanaal
als uitgangspunt bij de
productie van content. Dan
ligt de focus op datgene wat
het medium of kanaal nodig

heeft. In de praktijk gebeurt het maar al te vaak dat
redacties na een interview
of een photoshoot opeens
bedenken dat het zonde is dat
er niet meer uit een productie is gehaald. En dan wordt
er hapsnap nog wat online
gezet. Dat is zonde.

Wat ga je doen
In de training over contentatomisatie en crossmediale
werkprocessen leer je de
redactionele focus te verleggen: eerst het verhaal, dan
het kanaal. Je krijgt handreikingen voor het bedenken
en vastleggen van standaard
crossmediale werkprocessen
voor terugkerende producties
(denk: formats of rubrieken).
Zo zorg je er als redactie voor
dat telkens hetzelfde scenario
uit de kast komt, dat vervolgens een gestandaardiseerde
set aan publicatiemomenten
oplevert en daarmee de verschillende kanalen voedt.
Het belangrijkste uitgangspunt van deze trainingsdag
is om inzicht te krijgen in een
gedegen crossmediale werk-
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wijze. Met als uitgangspunt
om slimmer te produceren
en meer content te publiceren en te distribueren.
De theorie van contentatomisatie is vooral geschikt
voor verhalen die wat tijdlozer van aard zijn zodat ze
meer tijd hebben voor een
crossmediale ‘reis’ langs
verschillende kanalen.

Trainer
Carolien Vader is eige-

naar van Bladendokter.
nl en adviesbureau The
Big Story. Vader werkte als

conceptontwikkelaar en
hoofdredacteur bij verschillende mediamerken
en geeft advies als strateeg
bij verschillende uitgevers,
organisaties en merken op
het gebied van contentmarketing. Ze is auteur van het
boek 'Content Playbook'.
Lees ook het verhaal van
Carolien Vader over ‘Het
nut van content splitsen
in kleinere deeltjes’ op
pagina 15.

4
Voor wie
Voor chefs die zich afvragen of ze iets moeten
met TikTok, of er iets
mee willen, maar nog
niet goed weten wat. Dit
is een online programma van een halve dag
voor 20 deelnemers.

Wanneer
Donderdag 21 april

TikTok voor redactiechefs
Een TikTok-account opbouwen
en bijhouden kost veel tijd. De
doelgroep op TikTok is jong,
geeft niet tot nauwelijks geld
uit bij onze merken en de gebruikers dragen weinig bij aan
de KPI’s. Waarom zou je er dan
tijd insteken?

mediamerk. En, als je eenmaal overstag bent, hoe je dat
inricht voor jouw redactie. Wat
gaat TikTok jou opleveren? Wat
heb je daarvoor nodig? Welke
strategie kun jij met je redactie
toepassen?

Wat ga je doen

Socialemedia-expert Kirsten
Jassies heeft een passie
voor beeldtaal en brengt haar
inspiratie en enthousiasme

In deze online bijeenkomst
leer je waarom TikTok wél
van nut kan zijn voor jouw

Trainer

graag over op anderen. In april
2022 komt haar boek 'Tiktologie' uit, over korte video’s voor
Instagram en TikTok. Deze
online pionier zette Instagram
en Pinterest op voor vtwonen,
bedacht de social strategie voor
o.a. Cosmopolitan en LINDA.
en werkte ook als redactiemanager van online woontitels. Ze
is gefascineerd door de sociale
kanalen waarin Gen Z en millennials zich thuis voelen.
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5
Voor wie
Voor redacteuren die
al ervaring hebben met
zoekmachineoptimalisatie (SEO) en hun kennis
willen uitbreiden. Dit is
een online programma
van een halve dag voor
10 deelnemers.

Wanneer
Groep 1: di 7 juni
Groep 2: ma 13 juni
Groep 3: do 23 juni

6
Voor wie
Voor (onderzoeks-)
journalisten die informatie van de overheid
willen doorzoeken die
niet meteen publiek toegankelijk zijn. Dit is een
online programma van
een halve dag voor 20
deelnemers. Vanwege
verschillen in de wetgeving en staatsstructuur
zijn er aparte sessies
voor Nederlanders en
Vlamingen.

Wanneer
Groep 1: woensdag 8
juni, voor redacteuren
in België
Groep 2: donderdag 23
juni, voor redacteuren
in Nederland
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Verdiep je kennis over vindbaarheid
in zoekmachines
Zoekmachines worden steeds beter afgestemd
op de behoeften van de gebruikers. Onze tools
ontwikkelen mee, zodat we nog beter onze
verhalen vindbaar kunnen maken voor ons
publiek. Wat is anno 2022 de juiste aanpak om
te zorgen dat onze verhalen zo hoog mogelijk
zichtbaar zijn in de grote zoekmachines?

Wat ga je doen
In deze training krijg je een update van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van zoekmachine-optimalisatie. We verwachten dat de
basiskennis al bij jou bekend is, zoals het verwerken van zoekwoorden in je artikel. Ook weet

je wat er bedoeld wordt met termen zoals title
tag en meta description en hoe je daar invloed
op uitoefent.
We doorlopen technieken zoals voice search,
topical optimization, zoekwoordonderzoek en
semrush. Ook ga je aan de slag met praktijkopdrachten. Na deze sessie heeft Google (even)
geen geheimen meer voor jou.

Trainer
Cheryl van Etten is SEO-specialist. Ze advi-

seert tal van bedrijven, waaronder onze eigen
magazines bij DPG Media, op het gebied van
zoekmachine-optimalisatie.

Zo dien je een effectief
WOB-verzoek in
Transparante besturen, dat willen we allemaal. Door de toenemende digitalisering is veel
algemene informatie van de
overheid eenvoudig bereikbaar.
Tenzij het gaat over besluitvorming; dan merk je dat de
overheid gevoelige informatie
liever niet publiekelijk vrijgeeft.
Via een WOB-verzoek (Wet
Openbaarheid van Bestuur)
kun je dan een verzoek indienen om alsnog die informatie
te verkrijgen. Zo’n verzoek kun
je vaak digitaal indienen via
de site van een gemeente of
provincie. Maar vaker kost het
meer moeite, soms zelfs door
een tegenwerkende overheid. Hoe ga je te werk bij een
WOB-verzoek? Waar moet je op
letten? Want als de documenten
dan uiteindelijk bij je binnenkomen, ontdek je zomaar zaken
die kunnen leiden tot een landelijke scoop. Een onmisbaar
hulpmiddel dus voor diepgravende journalistiek.

Wat ga je doen
Om te beginnen leer je heel

praktisch voor welke zaken je
een WOB-verzoek kunt indienen. Je kijkt naar de voorwaarden waaraan een WOB-verzoek
moet voldoen, wat de wettelijke
termijnen zijn waarbinnen je
een antwoord mag verwachten
en vooral: wat je kunt doen
als je de informatie waarop je
recht hebt, niet krijgt binnen
die gestelde termijn. Ook bekijk je de andere kant: waarom
moeten bepaalde gegevens
van de overheid juist wel geheim blijven?
We brengen sessies speciaal voor Nederlandse en voor
Vlaamse journalisten omdat
de regelgeving in beide landen
verschilt. In Vlaanderen is een
WOB-verzoek nog ingewikkelder, omdat er zoveel verschillende bestuursniveaus zijn: je
moet er rekening mee houden
dat elk bestuursniveau zijn
eigen openbaarheidsregeling
heeft. Een vergissing is zo snel
gemaakt.
In Nederland verandert er
binnenkort weer veel als de
Wet Open Overheid (WOO)

van kracht wordt. Deze WOO
vervangt dan de Wet Openbaarheid van Bestuur, met als
doel dat de overheid actiever
gaat zijn in het vrijgeven van
bestuurlijke informatie.

Trainers
Charlotte Michils is juri-

disch adviseur bij de Vlaamse
Vereniging van Journalisten.
Daarnaast doceert ze recht
aan studenten journalistiek
(Thomas More Mechelen).
Openbaarheid van bestuur is
een van haar stokpaardjes.
Cornelis van der Sluis is
partner en advocaat bestuursen omgevingsrecht bij Ten
Holter Noordam advocaten.
Hij treedt ook regelmatig op
als rechter-plaatsvervanger
voor de rechtbank Oost-Brabant. Hij is gespecialiseerd
in de Wet openbaarheid van
bestuur (WOB). Cornelis was
onder meer verantwoordelijk
voor de uitspraak van de Raad
van State die oordeelde dat
ook WhatsApp- en sms-berichten onder de WOB vallen.
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Voor wie
Voor journalisten en mediamakers die betere feedback willen
krijgen op hun verhalen, maar
niet altijd weten hoe ze dat
actief kunnen organiseren. Dit
is een live programma van een
dag voor 12 deelnemers.

Wanneer
Groep 1: do 14 april, Breda
Groep 2: wo 11 mei, Antwerpen

Feedback krijgen op je verhalen is niet
eenvoudig op journalistieke redacties.
De productiedruk is hoog, vaak is er
amper tijd om een verhaal zelf te evalueren, laat staan een drukke collega
ervoor te storen. Bovendien voelen
journalistieke verhalen al snel persoonlijk voor de maker, omdat iets dat je
zelf maakt, vaak ook vanuit intrinsieke
overtuiging voortkomt. Elke vorm van
kritiek zie je algauw als een aanval op
jezelf.
Je kunt je hiertegen wapenen. Niet

door jezelf een olifantenhuid aan te
meten, maar door jezelf te trainen
in het ontvangen van feedback. Wat
gebeurt er bij je als iemand iets van
jouw verhaal vindt? Hoe ga je daarmee
om, en hoe buig je dat zo dat je het juist
als inspiratie omarmt voor een volgend
verhaal? Als je dat in de vingers hebt,
kun je iedereen op de redactie vragen
iets te vinden van jouw laatste stuk!
En niet onbelangrijk: het opent de
redactiecultuur zodat collega’s zich vrij
voelen elkaars werk te bespreken.

Wat ga je doen
In dit programma zoom je in op de
verschillende aspecten van feedback.
Hoe ziet gezonde feedback eruit? Hoe
herken je feedback waar je werkelijk iets
aan hebt? Hoe vraag je door bij de feedbackgever, zodat je hem/haar/hen helpt
om werkelijk de kern te benoemen waar
jij mee verder kunt? Je gaat hierbij werken met de zogeheten 4G-methode - gedrag, gevoel, gevolg, gewenst. Zo leer
je hoe jij ook je collega's kunt voorzien
van constructieve feedback als ze daar

om vragen. Je kijkt bovendien naar je
eigen reactie. Kritiek leidt geregeld tot
een stressreactie, met als resultaat een
egelhouding. Je krijgt handvatten om
je eigen gedrag te herkennen en hier
actief iets aan te doen.

Trainers
Ingrid Sikking werkte ruim vijftien

jaar als leidinggevende op de redactie
van het AD. Nu is ze zelfstandig coach
en trainer, waarbij ze haar ervaring
als chef in de journalistiek inzet. Ze is

gespecialiseerd in feedback, omgaan
met tijdsdruk en talentontwikkeling.
Kris Croonen is programmamanager

bij de Campus. Eerder was hij, na een
carrière als verslaggever en eindredacteur, zes jaar lang coach op de redactie
van VTM Nieuws. Zijn voornaamste
taak bestond erin iedereen dagelijks de
nodige feedback te geven.

Foto Thomas Nondh Jansen
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Adobe After Effects
voor beginners

8
Voor wie

Adobe After Effects gebruik je om effecten en
animaties aan een gemonteerde video toe te voegen of die rechtstreeks te genereren. Dat kunnen
vormelementen, (tekst)animaties of opbouwende
logo’s zijn. Ook allerhande speciale effecten kun
je realiseren met After Effects, zoals vormveranderingen, camerabewegingen en het toevoegen
van 3D-elementen. Je kunt de effecten rechtstreeks exporteren naar een ander videoprogramma, zoals Premiere Pro. Tevens kun je videobestanden voor het web maken in allerlei formats en
resoluties. Kortom: noodzakelijk voor de moderne
multimediajournalist.

Voor mediamakers die
video nabewerken of
complexe animaties met
effecten voor web en
app (willen) maken. Dit
is een live programma
voor 12 deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 10 mei,
Rotterdam

Wat ga je doen
Tijdens deze praktische training leer je de belangrijkste basisfuncties en begrippen kennen,
zoals het toepassen en het gebruik van key-

frames, het maken van tekstanimaties en het
animeren met maskers. Je leert kleuren aanpassen, hoe je poppetjes laat bewegen en hoe je al je
gemaakte projecten handig archiveert. Voorkennis heb je hier niet nodig, maar enige feeling
om te werken met dit soort programma’s is
handig.

Trainer
Gaetan Dirven werkte lang als grafisch
ontwerper voor de NOS. Hij maakte animaties
en illustraties voor het Klokhuis, Sesamstraat,
het Sinterklaasjournaal en voor actualiteitenrubrieken als 1Vandaag en Schooltv.
Gaetan werkt nu zelfstandig en maakt vooral
motion graphics voor het Jeugdjournaal en
Nieuwsuur en geeft daarnaast trainingen Photoshop, Premiere Pro en Adobe After Effects.

9
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Adobe After Effects
voor gevorderden

Voor wie
Deze training is voor
mediamakers met al redelijke ervaring in After Effects.
Je weet hoe tijdslijnen en
keyframes werken en hoe je
ze omzet naar verschillende
videoformaten. Dit is een live
programma voor
12 deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 14 juni,
Breda

After Effects is een programma waarmee je animaties en
effecten kan creëren voor
foto, video en audio. Wie over
de basiskennis beschikt,
heeft al een rijk palet aan mogelijkheden, maar het wordt
helemaal te gek als je nog
wat dieper in het programma
duikt.
Om deze sessie te kunnen
volgen, moet je al langer
werken met Adobe After Effects, en al flink wat ervaring
hebben met het programma.
Let op, zie linkerpagina:
we bieden ook After Effects
voor beginners aan in deze
periode. Maar het heeft geen
zin om je meteen voor beide
programma’s in te schrijven
- daar zijn de verschillen te
groot voor.

Wat ga je doen
Foto's Thomas Nondh Jansen
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Tijdens deze training ga je de
diepte in met dit pakket. De
exacte inhoud van deze dag
kunnen we aanpassen aan
specifieke kennisbehoeftes
van de groep. Laat ons graag
vooraf weten op welk onderdeel van After Effects jij wilt
ingaan. Voorlopig voorzien
we onder andere deze on-

derwerpen: chromakey en
maskeren, gebruik van roto
brush; shapes als maskers
en vorm plus bijbehorende
effecten; 3D-lagen; workflow
tussen Photoshop, Illustrator
en After Effects; transitions
gebruiken en zelf maken;
werken met audio.

Trainer
Gaetan Dirven werkte

lang als grafisch ontwerper
voor de NOS. Hij maakte
animaties en illustraties
voor het Klokhuis, Sesamstraat, het Sinterklaasjournaal en voor actualiteitenrubrieken als 1Vandaag

en schoolTV. Gaetan werkt
nu zelfstandig en maakt
vooral motion graphics
voor het Jeugdjournaal en
Nieuwsuur en geeft daarnaast trainingen Photoshop,
Premiere en Adobe After
Effects.
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10
Voor wie
Voor columnisten van
onze merken. Dit is een
programma voor 8
deelnemers en bestaat
uit twee delen: een live
sessie van een dag en
een een-op-een online
feedbacksessie.

Wanneer
Groep 1: wo 18 mei &
di 31 mei, Breda
Groep 2: do 9 juni &
wo 22 juni, Rotterdam
Groep 3: ma 13 juni &
vr 24 juni, Amsterdam
Groep 4: vr 17 juni &
di 28 juni, Rotterdam

11
Voor wie
Voor vormgevers en
beeldmakers die zichzelf
willen trainen in het
animeren van beeld in
Photoshop. Dit is een
live programma van een
dag voor 8 deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 17 mei,
Rotterdam
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Ontleed je column en maak
van jezelf een betere columnist
De meeste columnisten schrijven zonder enige
vorm van opleiding of training hun dagelijkse of wekelijkse rubriek. Terwijl het toch een
bijzondere discipline is, waar je sneller in kunt
groeien als je wat meer richting krijgt. Wat zijn
de elementen die een column goed maken, en
wat moet je vooral niet doen? Wat is een goed
onderwerp? Waar raak je de kern? Hoe breng
je structuur aan en hoe vind je jouw unieke
vertelstem? Hoe creëer je een knaller van een
beginzin en een dijk van een uitzwaaier?

Wat ga je doen
Tijdens de eerste live bijeenkomst leer je alles
over de theorie achter columns. Elementen
zoals opbouw, decor, humor en uitsmijters
komen aan bod. Je bespreekt een column die
je van tevoren instuurt, je leert van andere
columnisten en je krijgt aan het einde van de
sessie een opdracht mee die jij toepast op je
volgende column. Een tot twee weken na de
sessie bespreek je in een online een-op-een

feedbacksessie met de trainer hoe het is gelukt
om de opdracht in de praktijk te brengen. Je
ontvangt tot slot tips om je werk in de toekomst
nóg beter te maken.

Trainer
Eva Hoeke is sinds 2015 columnist van

Volkskrant Magazine. Haar observaties van
dagelijkse taferelen zijn herkenbaar, geestig
en raken de lezer vol in het hoofd of in het hart,
en soms tegelijk. Verhalen over koffiedrinken
met schilders, over mensen die zich overal
mee bemoeien en mensen die daar juist te
beschroomd voor zijn, over de verhuizing van
stad naar dorp, over oude en nieuwe vrienden
en natuurlijk over De Dochters en De Man. Het
zijn kleine verhalen over grote gebeurtenissen
en andersom, gesitueerd in het Nederland van
nu.
Lees ook het verhaal van Eva Hoeke over
‘Het belang van decor ’ op pagina 20.

Animaties maken en video
bewerken in Photoshop
Iedereen kent Photoshop
van het bewerken van foto’s,
maar wist je dat je er ook
video mee kunt bewerken?
Zo kun je cinemagrammen
maken (een stukje video in
een verder stilstaand beeld)
en de kleur corrigeren van
een videoclip. Bovendien kun
je frame-animaties maken:
pakkende kleine animaties
voor websites, zoals een bewegende infographic. Zeker voor
vormgevers met kennis van
beeldbewerking in Photoshop,
is animeren en bewerken van
video een stuk makkelijker te
leren dan nieuwe software.

Wat ga je doen
In deze eendaagse training
leer je Photoshop in te zetten

voor het maken van bewegende infographics, webbanners
en andere animaties. Ook leer
je videobestanden te openen
en te bewerken, onder andere
voor het maken van cinemagrammen, een loop van
stukjes video, knippen van
video en audio, eenvoudige
beeldmontage en kleurcorrecties, (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 videotijdlijn van Photoshop om
cinemagraphs te maken.
Let op: om deel te kunnen
nemen, moet je de basis van
Photoshop in de vingers

hebben. We verwachten dat je
allerhande bestanden (pixel,
PDF, AI, EPS) kunt openen en
bewaren in diverse formats.

Trainer
Peter Villevoye is trainer in

grafische software zoals Photoshop, InDesign en Illustrator. Omdat het vakgebied van
een ontwerper steeds breder
en veelzijdiger wordt, is zijn
vakkennis inmiddels ook in
talloze richtingen gegroeid,
waaronder 3D en UX-design.
Vraag hem alles, van typografie tot animatie, van AR tot
Figma; hij helpt je op weg.

Foto Thomas Nondh Jansen
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12
Voor wie
Voor mediamakers
die willen werken met
TikTok, maar er nog
geen of weinig ervaring
mee hebben. Dit is een
live programma van een
dag voor 15 deelnemers.

Wanneer
Groep 1: do 12 mei,
Breda
Groep 2: di 21 juni,
Rotterdam

13
Voor wie
Voor online coördinatoren of managers die
zich bezighouden met
de techniek achter onze
websites. Dit is een live
programma van een
dag voor 10 deelnemers.

Foto Thomas Nondh Jansen

Wanneer
Dinsdag 21 juni,
Breda

Programma voorjaar 2022

Van start met TikTok: hoe werkt het
en wat kun je ermee
Verhalen delen via TikTok staat bij veel redacties nog in de kinderschoenen. Niet alleen omdat het nieuw is, ook omdat lang niet iedereen
doorheeft hoe TikTok iets kan opleveren. Wat
kun je er nu uithalen als journalistiek medium?
En hoe communiceer je met al die jongeren die
op TikTok ronddwalen? Tijd om je te verdiepen!

Wat ga je doen
In een live bijeenkomst van een dag leer je heel
praktisch hoe je TikTok efficiënt inzet. TikTok
bestaat uit korte video’s, mini-speelfilms, maar
je hoeft geen speelfilm te kunnen maken om
er succesvol mee te kunnen zijn. Je leert welke
video’s aanslaan en waarom, hoe je muziek
gebruikt, en hoe je als journalistiek medium
inspeelt op de vele uitdagingen die voorbijko-

men. Want: met ‘zomaar’ een filmpje ga je niet
viral op TikTok, maar met een beetje na-apen
wel.

Trainer
Socialemedia-expert Kirsten Jassies heeft
een passie voor beeldtaal en brengt haar
inspiratie en enthousiasme graag over op
anderen. In april 2022 komt haar boek Tiktologie uit, over korte video’s voor Instagram en
TikTok. Deze online pionier zette Instagram en
Pinterest op voor vtwonen, bedacht de social
strategie voor o.a. Cosmopolitan en LINDA.
en werkte ook als redactiemanager van online
woontitels. Ze is gefascineerd door TikTok,
Instagram en Snapchat, kanalen waar Gen Z en
millennials zich thuis voelen.

Maak jouw merk beter
vindbaar in Google
Als je bovenaan wil staan in
Google, heb je meer nodig dan
alleen een tekst die afgestemd
is op online zoekverkeer.
Het is van belang dat jouw
site achter de schermen ook
up-to-date is. Welke zaken of
elementen zijn daar belangrijk en hoe pak jij dat aan voor
jouw mediamerk?

Wat ga je doen
In deze training leer je meer
over de autoriteit en techniek
achter elke website. Autoriteit
geeft aan hoe belangrijk en
betrouwbaar jouw website is
in de ogen van Google. Hoe

hoger de autoriteit, hoe hoger
de pagina’s scoren in de zoekresultaten. We behandelen
onder andere link building
en hoe je links naar je website verkrijgt. Onder techniek
vallen zaken zoals de technische opbouw en instellingen
zoals sitespeed, robots.txt en
site-architectuur.
We verwachten dat basiskennis over zoekmachineoptimalisatie bij jou al bekend
is. We sturen je vooraf een
vragenlijst om inzage te
krijgen in jouw werkwijze,
het platform dat je gebruikt
en zo te ontdekken waar we

verbetering kunnen aanbrengen. Na deze sessie krijgen de
verhalen van jouw mediamerk
een flinke boost en zul je zien
dat er meer traffic naar je site
toe komt.

Trainer
Cheryl van Etten is SEO-

specialist. Ze adviseert
verschillende bedrijven,
waaronder bij DPG Media ook
onze eigen magazines, op het
gebied van zoekmachineoptimalisatie.
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14
Voor wie
Voor redacteuren die
verantwoordelijk zijn
voor hoe de homepage
van hun site eruitziet op
web en app. Dit is een
online programma van
een halve dag voor 15
deelnemers.

Wanneer
Dinsdag 31 mei

Wat werkt op je homepage? Hoe varieer
je met verhalen; welke positie ken je toe
aan je verhalen; hoe lang laat je iets op
de homepage staan; gebaseerd waarop?
Allemaal vragen die leven bij de mensen die onze nieuwssites samenstellen.
Het antwoord moeten we nog ontdekken, online staan we nog behoorlijk aan
het begin van onze kennis en ontwikkeling. Maar via trial and error beginnen
we toch mooie patronen te zien. Tijd om
die met elkaar te delen en van elkaar te
leren.

Jaap van Zessen, chef digitaal van het
AD, vertelt hoe zijn online redactie in
de loop der jaren strakke regels heeft
opgesteld over hoe een goede homepage eruit ziet voor het AD. Denk aan
aantallen artikelen, up-to-date zijn,
kijken naar data en verhalen verbergen of juist aanjagen - hij heeft er een
heus draaiboek bij ontwikkeld. Vraag
voor andere titels is dan: valt hier iets

Voor wie
Voor redacteuren die
sociale media in willen
zetten om verhalen te
vinden. Dit is een online
programma van een
halve dag voor
15 deelnemers.

Wanneer
Groep 1: do 2 juni
Groep 2: do 16 juni

Programma voorjaar 2022

Zo stel je een goede
homepage samen

Wat ga je doen

15
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te leren van deze aanpak? Laat je niet
wegjagen omdat je voor de magazines,
special interests of selectieve titels
werkt. Kennisdeling is de sleutel.
We nodigen je daarom nadrukkelijk
uit om in een tweede deel met elkaar
in gesprek te gaan aan de hand van
concrete eigen voorbeelden, controversiële stellingen en aansprekende
voorbeelden uit het buitenland. Dit is
een interactieve sessie om dieper in
te gaan op hoe jij jouw site vormgeeft,
en te luisteren naar hoe collega’s dat
aanpakken.

Trainer
Jaap van Zessen is naar eigen

zeggen dol op Excelsheets. Als chef
digitaal van AD.nl brengt hij geschreven verhalen, video’s en podcasts in
gerichte vorm online. Eerder maakte
Jaap media-analyses om te zien of het
nieuws de gewenste aandacht kreeg,
voor onder meer IKEA, de KNVB en
ING.

Foto Thomas Nondh Jansen
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Verhalen vinden op sociale
media met CrowdTangle
Wie heeft er tijd om tientallen,
honderden of wel duizenden
pagina’s en profielen op sociale media in de gaten te houden om op de hoogte te zijn
van nieuws en het vinden van
mooie verhalen? Niemand.
Met CrowdTangle ontvang
je die verhalen gewoon in je
inbox of slackkanaal.

Wat ga je doen
In deze sessie leer je in een

paar uur alles over CrowdTangle en het zoeken naar
verhalen op sociale media.
Van het samenstellen van
lijsten en zoekopdrachten in je
dashboard tot het zo instellen
van je notificaties dat je ook
echt nieuws vindt in die brij
van online informatie. Je gaat
ook zelf aan de slag met het
maken van gedetailleerde
zoekopdrachten, dus bedenk
van tevoren welke onderwer-

pen jij in de gaten wil houden
en wat voor soort pagina’s en
accounts daar bijhoren.

16
Voor wie

mamanager bij de Campus.
Hiervoor werkte ze als onlinejournalist bij Trouw.

Voor eindredacteuren in
online en print. Op verzoek kunnen we dit ook
op maat aanbieden op
een redactie. Dit is een
online programma van
twee halve dagen voor
10 deelnemers.

Lees ook het verhaal ‘Hier
praat jouw publiek over’ van
Susanne Poot op pag 20.

Dinsdag 17 mei &
dinsdag 14 juni

Trainer
Susanne Poot is program-

Wanneer

Helder redigeren
voor eindredacteuren
De eindredacteur is de cruciale schakel tussen de journalist
en de lezer. De journalist is
begrijpelijkerwijs vaak te zeer
gericht op de inhoud om op de
stijl en structuur van een tekst
te letten. Terwijl helderheid
onontbeerlijk is om de lezer te
bereiken. Een goede eindredactie biedt uitkomst. Maar
hoe pak je dat aan? Hoe trek je
sneleen tekst strak? Hoe vang
je de aandacht van de lezer?

En hoe houd je die vast?

direct zelf aan het werk kunt.

Wat ga je doen

Trainer

In deze twee sessies bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden de valkuilen
en veelvoorkomende stijl- en
structuurfouten. Je krijgt
persoonlijke feedback op teksten die je hebt geredigeerd.
Daarnaast oefen je op nieuwe
teksten. Uiteraard krijg je
tips waarmee je in de praktijk

Elma Drayer wist als kind

al dat ze wilde schrijven.
Na haar studie Nederlands
werkte ze bij Vrij Nederland
en Trouw. Tegenwoordig is ze
columnist bij de Volkskrant,
en nog heel veel meer.
Lees ook Elma’s column op
pagina 29!
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DE WERKWIJZE VAN
THOMAS NONDH JANSEN

HET GROTE INZICHT

Fotograaf Thomas Nondh Jansen (36) is de maker
van de beeldreeks bij de programma’s. 'Humor en
fantasie zijn het belangrijkst in mijn werk.'

Je eigen plek mooi maken
geeft glans aan je leven

De payoff van dit succesvolle merk was
mij op het lijf geschreven. Niet om zoveel
mogelijk te consumeren en kopen, wel
om van alles de schoonheid zichtbaar te
maken. Juist ook voor mensen die daar
van huis uit niet zo goed in zijn en wel
wat inspiratie kunnen gebruiken.
Eenmaal verantwoordelijk voor lifestylepijlers als mode, wonen, tuinen en
reizen was het mijn dagelijkse werk om
bezig te zijn met onderwerpen die het
leven net een beetje mooier en leuker
kunnen maken. Voor elk budget en vooral met een flinke portie creativiteit.

Overgestapt naar de hoofdredactie van
vtwonen kon ik vol enthousiasme doorgaan op dit ingeslagen pad. Al was er,
eerlijk is eerlijk, ook even een moment
dat het begon te knagen. Waren we wel
goed bezig in deze tijd van ‘duurzaam
leven en ontspullen’?
Inmiddels weet ik, het is nog steeds zinvol om mensen zo te blijven inspireren.
Juist in deze periode van woningnood en
veelvuldig thuis zijn is vtwonen relevanter dan ooit. Je eigen plek mooier, slimmer en fijner maken is niet oppervlakkig,
maar geeft glans aan je leven. En dat
kun je gewoon altijd goed gebruiken.
Nicolette Fox, vtwonen

Foto Carmen Morlon

zijn, wist ik vanaf de eerste minuut, deze
mensen zijn allemaal bezig met van ‘elke
dag een feestje’ te maken.

Fotografie Erik Smits

A

ls ik terugkijk ben ik al van kinds
af aan bezig met het leven mooi
maken. Zoiets begint met het
‘stylen’ van je kamer, je kleding en het
verzamelen van spullen die je lief zijn. Zo
nam ik op de middelbare school mijn outfit al heel serieus. Te midden van de vaak
wat somber uitgedoste punkers en goths,
zag ik mijn kans schoon om te shinen met
kleur en bijzondere vintage-items. Niet
alleen om een statement te maken, weet
ik nu, maar veel meer vanuit de behoefte
om vrolijkheid en schoonheid aan mijn
leven én dat van anderen te geven.
Dat inzicht kwam pas veel later. Mooi
leven heeft zin. Het kwartje viel luid
en duidelijk op het moment dat ik de
redactie van Libelle betrad. Hier wil ik

‘K

arakteristiek voor
mijn werk is het
kleurrijke, de humor,
het spelen met alledaagse
producten.
Centraal staat mijn
verwondering. Ik probeer
allerlei vormen met elkaar
te combineren. Wat gebeurt
er als ik dit opstapel, of die
dingen bij elkaar leg?
Ik ben dan ook de hele tijd
materialen aan het kopen
om te zien hoe dat bij elkaar
past. Dat materiaal koop ik
bij SoLow of de 1 Euro Winkels waar ze veel troep verkopen uit China. Of gewoon bij
de supermarkt natuurlijk.
Met die alledaagsheid van
de dingen denk ik dat mijn
werk universeler is, herkenbaarder voor mensen en dat
ze zo beter mijn foto's begrijpen. Ik vind het mooi als
mensen waardering krijgen

voor dagelijkse dingen zoals
koffiekopjes, koffievlekken of
sponsjes.
Neem het beeld met de
bloemen op de laptop (p. 48);
dat laat goed mijn fantasie
zien. Het beeld met de steen
en de pen (p. 45), is typisch
werk van mij. Er zit een

grapje in, veel kleur, handen.
Meestal ben ik tevreden met
mijn werk als ik er zelf een
beetje om moet lachen. Ik
hou er ook van als er een
zoekplaatje in zit, dat er iets
te vinden valt in het beeld.
Liefst ook dat er een conclusie in zit.
Kijk naar de dominostenen
(p. 40). Ik vroeg me af: wat
is feedback nou eigenlijk? Je
kan het geven, terugkrijgen,
het is ook iets dat kan omvallen omdat er vaak spanning
in zit. Om dat vorm te geven
ga ik experimenteren, spelen, uitproberen.
Ik maak het graag absurd
en overdrijf graag. Qua
compositie heb ik meestal
een vrij gewoon kader, vaak
van voren. Maar dan moet er
iets gebeuren. Vaak zit er iets
in dat niet kan, doordat ik
het op een bijzondere manier

stapel. Ik gebruik altijd veel
tape en lijm, en als mensen
denken dat ik het beeld heb
gemaakt in Photoshop, vind
ik dat een compliment.
Ik zie mezelf vooral als
fotograaf. Dat is wat concreter dan kunstenaar. Ik wil
vastleggen wat er voor mijn
camera gebeurt.Sinds 2015
ben ik anders gaan fotograferen, meer met lampen,
veel cleaner. Veel duidelijker
denk ik ook.
Het heeft me wel wat tijd
gekost om te weten waar
mijn werk past, waar ik pas,
en hoe mijn werk eruit moet
zien. De laatste drie jaar
begint dat scherper uit te
kristalliseren. Ik vind
fotografie vaak zo serieus en
zwaar. Daarom liever zachte
humor en fantasierijke
beelden.’
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