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1. INLEIDING  
 

 

De lokale media staan onder druk. Uit onderzoek van de VNG, de Raad voor het Openbaar Bestuur 

en de Raad voor Cultuur blijkt dat de lokale organisaties en hun medewerkers het financieel moeilijk 

hebben.  

 

De VNG constateert in haar rapport1 “Wachten kan niet meer” dat er sprake is van marktfalen: er is 

belangstelling voor lokaal nieuws, maar steeds minder bereidheid om ervoor te betalen. En de 

aandacht van gemeenten gaat vooral uit naar de eigen communicatie en is niet gericht op een breed 

mediabeleid. Tegelijkertijd heeft de lokale democratie juist onafhankelijke journalistiek nodig om 

gemeente en provinciale bestuurders te controleren. Daarnaast hebben de lokale media een 

verbindende functie en kunnen zij inwoners informeren en onderwerpen agenderen. 

 

De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur pleiten in hun rapport2  voor concrete 

afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media. Juist 

omdat lokale en regionale media essentieel zijn voor de lokale samenleving en democratie.  

 

Sinds 2015 is de rol van de provincie rondom de bekostiging van de publieke omroep veranderd. Voor 

die tijd was iedere provincie zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van de regionale omroep binnen 

de provincie. Dit stelde de provincies in staat om zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de 

publieke omroep, maar ook om erop toe te zien dat de beschikbare middelen werden ingezet voor het 

juiste doel: een gezonde bedrijfsvoering van een onafhankelijk journalistieke organisatie. Met het 

verschuiven van de bekostiging naar het rijk, verviel deze taak en ook de monitoringfunctie of de 

nieuwsvoorziening binnen de provincie nog voldoende pluriform was. 

 

Het bestuur van de provincie Utrecht realiseert zich echter dat zij nog steeds een belangrijke rol kan 

en wil hebben in het op peil houden van de journalistieke kwaliteit en kwantiteit binnen de provincie. In 

het coalitieakkoord is dan ook opgenomen dat de provincie de lokale journalistiek wil ondersteunen 

om zo bij te kunnen dragen aan de versterking van de democratie. In het coalitieakkoord Nieuwe 

Energie voor Utrecht (2019) staat: “Omdat goed bestuur en een gezonde democratie belang hebben 

bij een gezond journalistiek ecosysteem, gaan we in 2020 een onderzoek doen naar de pluriformiteit, 

toegankelijkheid en vitaliteit van de regionale en lokale media.” 

 

Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksopdracht die in het voorjaar van 2021 is uitgezet bij 

onderzoeksbureau DSP, waarbij de volgende onderzoeksvraag is geformuleerd en beantwoord: 

 

“Vanuit het streven naar een sterke lokale democratie zoekt de provincie Utrecht naar mogelijkheden 

om bij te dragen aan een onafhankelijke lokale en regionale journalistiek. Zorgen over lokale 

journalistiek blijken uit de initiatieven voor eigen onderzoek naar lokale journalistiek van de gemeente 

Utrecht en de gemeente Woerden. Daarnaast zijn ook ontwikkelingen in de provincie zichtbaar zoals 

de samenwerking tussen RTV Utrecht en de lokale media in Amersfoort. De provincie Utrecht wil het 

medialandschap van de 26 gemeenten in kaart brengen, witte vlekken en knelpunten inzichtelijk 

maken en de mogelijkheden tot ondersteuning door de provincie verkennen.”   

 
1 Rapport expertiseteam vitalisering lokale journalistiek “Wachten kan niet meer: handvatten voor een breed gemeentelijk 

mediabeleid” november 2020. 

2 Adviesrapport van Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor cultuur ‘Lokale media: niet te missen’ van 20 november 

2020 
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Dit onderzoek heeft geresulteerd in het rapport van DSP “Versterking lokale journalistiek; 

handelingsperspectieven voor de provincie Utrecht”.  

 

Als vervolg op dit onderzoek heeft er op 23 september 2021 een werkconferentie plaatsgevonden met 

als doel om het gesprek aan te gaan met de belangrijkste belanghebbenden over hoe de geoormerkte 

middelen van de Provincie Utrecht op een duurzame en concrete wijze kunnen worden ingezet voor 

de versterking van de lokale journalistiek. Deze belanghebbenden zijn onder andere uitgeverijen van 

lokale en regionale (dag)bladen, de regionale en lokale publieke omroepen, het onderwijs, de 

gemeentes en diverse koepel- en toezichthoudende organisaties zoals de NLPO, de RPO, het CvdM 

het ministerie van OCW. In de werkconferentie zijn de benoemde handelingsperspectieven uit het 

onderzoeksrapport van DSP verder besproken en uitgediept. 

 

Zowel het rapport als de bevindingen van de werkconferentie vormen de basis van dit beleidskader. 

 

  



BELEIDSKADER VERSTERKING LOKALE JOURNALISTIEK | 5 

2. DOEL  
 

De provincie Utrecht wil bijdragen aan een sterk lokaal bestuur. Een sterk lokaal bestuur heeft als 

basis een vitale democratie. Objectieve en onafhankelijke journalistiek dragen daaraan bij door het 

bieden van onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en veelzijdige informatie door het volgen en het 

verslaan van het politieke debat en het agenderen van maatschappelijke kwesties in stad en dorp.  

 

Een eerste vereiste hiervoor is dat er in stad en dorp lokale media of journalisten aanwezig zijn, die 

door media instanties worden ondersteund om diepgravend journalistiek werk te doen. Alleen dan 

kunnen zij optimaal bijdragen aan een vitale democratie en een sterk lokaal bestuur.  

 

De rol die de provincie hierin kan oppakken is faciliteren en stimuleren. Zodat media-instellingen in 

staat worden gesteld hun journalistieke krachten te bundelen en zich daardoor beter in de haarvaten 

van de lokale samenleving kunnen nestelen. De provincie vervult een verbindende rol tussen de 

diverse publieke en private media-instellingen, maar ook tussen de media en het onderwijs of andere 

overheidsorganen zoals een bibliotheek. Met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen 

partijen om innovatie en samenwerking plaats te laten vinden. 

 

De versterking van de lokale journalistiek kan als een succes worden gezien, zodra op de volgende 

onderdelen significante verbeteringen zijn behaald ten opzichte van de situatie anno 2021: 

 

1. Samenwerking tussen meerdere publiek-private partijen die een sterkere aanwezigheid 

binnen de lokale gemeenschap hebben doordat het aantal producties en de kwaliteit daarvan 

op een hoger niveau ligt, dit kan door middel van de volgende kenmerken: 

a. Informerend: het informeren van inwoners over de grotere en kleinere gebeurtenissen 

in hun omgeving, zowel van maatschappelijke als van politieke aard.  

b. Controlerend: het controleren van de lokale overheid als de vierde macht en 

waakhond van de democratie.  

c. Kennis delend: het delen van kennis en kunde met andere partijen in het 

samenwerkingsverband waardoor er een duurzame kwaliteitsverbetering kan 

plaatsvinden. 

d. Verbindend: door gebruik te maken van andere media dan de traditionele kanalen van 

krant, radio en tv, kan er een andere vorm van journalistiek ontstaan die meer 

doelgroepen aanspreekt omdat deze sneller en actueler haar weg naar het publiek 

vindt.  

e. Identiteit versterkend: het bieden van een gemeenschappelijke lokale identiteit en een 

gedeelde geografische afkomst. 

 

2. Het bevorderen van initiatieven die de lokale journalistiek versterken door het bereik te 

vergroten naar gebieden die momenteel geen actieve media-instelling huisvesten (witte 

vlekken) of door doelgroepen te bereiken die niet of moeilijk door traditionele media bereikt 

worden. 

 

3. Het ondersteunen van het brede maatschappelijk debat doordat media-instellingen aandacht 

schenken aan onderwerpen die leven binnen de samenleving, deze verder uitdiepen en bij 

een breed publiek onder de aandacht weten te brengen.   
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DUURZAAM EFFECT 

Als bovenstaande doelstellingen alleen al deels behaald worden, dan zal dit een positief effect hebben 

op de versterking van de lokale journalistiek. Mocht het ook lukken om de lokale journalistiek in de 

haarvaten van de samenleving terug te laten keren, dan zal dit op termijn zelfs een duurzaam effect 

hebben, omdat de nieuwverworven informatiebronnen van groot belang zijn voor de geïnteresseerde 

en betrokken burger. Als er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de content die door de media-

instelling wordt aangeboden, zal haar relevantie alleen maar toenemen met als gevolg een sterkere 

aanwezigheid binnen de lokale gemeenschap.  

 

Een absolute voorwaarde voor het versterken van de lokale journalistiek met behulp van publieke 

middelen is wel dat de content ook openbaar en gratis beschikbaar moet zijn anders kan alsnog het 

duurzame effect in gevaar komen omdat de burger niet snel zal betalen voor de voor hem of haar 

relevante content. 
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3. HET MEDIALANDSCHAP IN DE 
PROVINCIE UTRECHT   

 

Het onderzoek van DSP beschrijft het gehele medialandschap binnen de Provincie Utrecht en de rol 

die de provincie eventueel hierin zou kunnen spelen.  

 

Bij de versterking van de lokale en regionale journalistiek in de provincie Utrecht spelen verschillende 

opgaven: 

• Vergroten professionalisering van vooral de vrijwillige lokale omroep door de vorming van een 

streekomroep, door samenwerking met andere media en culturele organisaties of door 

samenwerking met de regionale omroep. Hierbij spelen vragen over beschikbaar budget, 

begeleiden van vrijwilligers, verlenen van zendmachtigingen door gemeenten etc. 

• Samenwerking tussen verschillende partners op lokaal niveau (mediacentra) zoals we zien in 

een aantal gemeenten in de provincie. De samenwerking is inhoudelijk, facilitair en gericht op 

uitwisseling en netwerkvorming. Hier spelen vragen over de regels van samenwerking tussen 

mediaorganisaties en andere (culturele) organisaties, de meerwaarde van de lokale 

samenwerking voor de regio en de rol van de regionale omroep, Hogeschool Utrecht en de 

dagbladen bij het lokale platform. 

• Vernieuwing van de media (crossmedia, digitalisering, bereik van jonge doelgroepen) en het 

aanbieden van nieuws op sociale media in plaats van radio en tv-kanalen of print. 

• Versterken van de inhoud van de lokale en regionale nieuwsvoorziening met onafhankelijke 

kritische journalistiek en onderzoeksjournalistiek gericht op lokale thema’s. 

• De rol van RTV Utrecht3 ten aanzien van lokale partners (samenwerking, uitwisseling content, 

professionalisering en lokale verslaglegging), de verhouding tussen de provinciale en 

regionale schaal en de lokale identiteit. 

 

  

 
3 Uit een verdere verkenning blijkt dat RTV Utrecht momenteel bij minimaal twee grotere initiatieven binnen de Provincie Utrecht 

direct betrokken is: Nieuwsplein33 en Nieuw in de Etalage. 
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4. HANDELINGSPERSPECTIEVEN 
 

Om het medialandschap in de provincie en daarmee de lokale journalistiek te versterken, heeft DSP 

handelingsperspectieven aangedragen die uitgaan van drie grote ontwikkelingen die daaraan 

bijdragen: samenwerking, innovaties en het bevorderen van onafhankelijke, kritische journalistiek.  

 

HANDELINGSPERSPECTIEF 1: STIMULEREN VAN SAMENWERKING 

 

Samenwerkingen binnen de lokale journalistiek zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën: 

1. Samenwerkingen tussen publieke omroepen onderling; 

2. Samenwerking in een bredere bezetting (publiek, privaat en ZZP’ers) zoals bijvoorbeeld 

een mediacentrum. 

 

HANDELINGSPERSPECTIEF 2: STIMULEREN VAN (ONLINE) INNOVATIE  

 

Online innovatie is te verdelen in twee sporen:  

1. De opkomst van online nieuwsplatformen; 

2. Differentiatie voor traditionele media via onlinekanalen. 

 

HANDELINGSPERSPECTIEF 3: STIMULEREN ONAFHANKELIJKE KRITISCHE JOURNALISTIEK  

 

Journalistieke duiding – het registreren en duiden van de voor iedereen zichtbare werkelijkheid 

volgens de formule van de 5 W’s en de H (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) – is niet per se 

hetzelfde als diepgravende kwaliteitsjournalistiek. Diepgravende journalistiek wordt gedefinieerd als 

het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten met voldoende 

diepgang en op basis van zorgvuldig onderzoek.  

 

Diepgravende kritische journalistiek is schaars en onderzoeksjournalistiek is niet tot nauwelijks 

aanwezig op lokaal niveau in de provincie Utrecht. Om kwaliteitsjournalistiek te kunnen waarborgen, 

identificeren we vier gebieden waar de belangrijkste ondersteuningsbehoeften zich bevinden: 

1. Het faciliteren van de (onderzoeks-)journalist om zijn/haar werk gemakkelijker en beter te 

kunnen doen, in het bijzonder voor de zzp’ers onder hen. 

2. Talentonwikkeling van (aankomende) onderzoeksjournalisten. 

3. Ondersteuning of vereenvoudiging van subsidie- en fondsaanvragen. 

4. Subsidiëring van opleidingsmogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADER: VOORBEELDEN UIT DE REST VAN NEDERLAND 

 

Regionale omroep als kartrekker regionale samenwerking: NH Media 

NH Media heeft de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met het positioneren van de regionale 

omroep als kartrekker in het proces naar regionale samenwerking en heeft haar organisatie van 

nieuwsvergaring hierop aangepast. NHmedia heeft de provincie Noord-Holland opgedeeld in 

regio’s, waar eigen journalisten in zogenaamde regioteams verantwoordelijk zijn voor de 

nieuwsvoorziening voor een afgebakend gebied in de provincie. Deze teams zijn ook de kartrekker 

voor de samenwerking; het afstemmen en het uitwisselen van content, middelen en kennis met de 

lokale omroepen. Overkoepelend is het NH Nieuwsnetwork opgericht waar content met alle 30 

samenwerkingspartners (lokale omroepen) wordt gedeeld, facilitaire zaken worden uitgeleend en 

vrijwilligers van lokale omroepen door NH Media worden opgeleid. 
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Gronings Mediafonds  

Met de door de provincie Groningen beschikbaar gestelde € 97.600, - wil men jaarlijks een bijdrage 
leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek’. Het fonds subsidieert 
diepgravende onderzoeksjournalistiek naar een actueel Gronings onderwerp. 
 

Streekomroep Zuidwest: een samenwerking met opleidingen 

Streekomroep ZuidWest uit Bergen op Zoom is met zijn voorloper ABG TV één van de oudste 
lokale omroepen van Nederland. Na oprichting in 1969 volgde vele jaren later het samengaan met 
de lokale omroepen van de omliggende gemeenten Woensdrecht en Roosendaal. Vorig jaar 
betrok de omroep nieuwe huisvesting in een gemeentelijk pand waar ook Mbo-opleiding Curio en 
een facilitair bedrijf voor culturele instellingen gevestigd zijn. Gemeenschappelijke ruimtes worden 
gedeeld, inhoudelijk werken omroep, opleiders en facilitaire ondersteuners samen.  
ZuidWest leidt als erkend leerbedrijf ongeveer acht MBO-stagiairs per jaar op. Daarnaast maakt de 
omroep gebruik van de scholieren bij de bouw van decors of de inrichting van de studio. Voor de 
scholieren is het van toegevoegde waarde dat hun praktijkopdrachten ook echt gebruikt worden en 
op de lokale televisie zijn terug te zien. Ook wordt door de leerlingen van het vak ‘av-specialist’ 
radio en televisie gemaakt in televisie- en radiostudio’s die de opleiding deelt met de omroep. Deze 
samenwerking met de opleiding zorgt zo voor een logische verbinding met de jongeren uit de regio 
en hun bijbehorende netwerk. 
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5. RANDVOORWAARDEN VOOR 
SUCCESVOLLE ONDERSTEUNING 

 

Op 23 september 2021 is er door de Provincie Utrecht een werkconferentie gehouden om de diverse 

belanghebbenden te bevragen over hun visie t.a.v. de versterking van de lokale journalistiek.  

Deze werkconferentie kan als een succes bestempeld worden. Alle deelnemers waren enthousiast 

over de inhoud en over hoe de provincie tijdens twee interactieve deelsessies input verzamelde. De 

opkomst was groot. Met meer dan vijftig deelnemers uit alle doelgroepen blijkt wel hoe dit onderwerp 

leeft binnen de provincie. 

 

De belangrijkste conclusies van de werkconferentie zijn: 

 

1. Bijna alle partijen willen inzetten op samenwerking. Dit kan multidisciplinair zijn of publiek-privaat. 

Blijft de vraag of samenwerking ondersteund kan worden met financiën of dat financiën een 

absolute randvoorwaarde zijn om een samenwerking vorm te geven. 

➢ De meningen zijn verdeeld over de kans van slagen van publiek-private samenwerkingen. 

 

2. Om goede lokale journalistiek te krijgen is een kwaliteitsimpuls nodig. Die kan worden verkregen 

door training en begeleiding van vrijwilligers door professionals. 

➢ De meningen zijn verdeeld t.a.v. de kwaliteit die door vrijwilligers geleverd wordt versus het 

inzetten op betaalde professionele beroepskrachten. 

 

3. Innovatie is pas mogelijk zodra de basis op orde is. 

 

4. Er moet structureel meer geld gegeven worden voor de (lokale) journalistiek. 

➢ De meningen zijn verdeeld over het wel of niet succesvol benutten van incidenteel geld. 

➢ De meningen zijn overwegend negatief over het versnipperd inzetten van geld en het ad hoc 

verstrekken aan journalistieke projecten.  

 

5. De rol van de overheid zou meer een ondersteunende en lobbyende functie moeten zijn dan die 

van incidenteel subsidieverstrekker. Door als lokale en provinciale overheden te lobbyen richting 

de rijksoverheid wordt de kans, dat er structureel meer geld wordt vrijgemaakt, alleen maar 

vergroot. 

➢ De meeste partijen zien de rol van de provincie meer als aanjager en facilitator. 

 

6. Incidentele subsidies werken alleen als deze laagdrempelig aangevraagd kunnen worden en de 

eindverantwoording over de besteding eenvoudig en snel kan plaatsvinden. 

 

7. Er zijn een aantal interessante inzichten naar voren gekomen uit de diverse sessies die nog niet in 

het rapport van DSP benoemd waren. 

➢ Community gericht werken om een bepaalde doelgroep of doelgroepen te bereiken. 

➢ De consument actief betrekken in haar/zijn eigen informatiebehoefte waardoor er niet alleen 

sprake is van zenden maar ook ontvangen bij de journalist. 

➢ Stem de vorm af op de doelgroep die je wilt bereiken. 
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6. VOORBEELDEN VAN 
INITIATIEVEN 

 

Uit de gesprekken met betrokkenen kwamen een aantal voorbeelden naar voren die bij kunnen 

dragen aan het gestelde doel in dit beleidskader. Deze voorbeelden of scenario’s zijn niet op 

haalbaarheid getoetst. Het is aan het mediaveld zelf om met dergelijke voorstellen te komen.  

 

VOORSTEL 1: SUBSIDIE AAN JOURNALIST(EN) 

Subsidie verstrekken aan journalist(en), op projectbasis, om de actualiteiten en maatschappelijke 

kwesties in gemeenten voor het voetlicht te brengen, verslag te doen van raadsvergaderingen en de 

lokale politiek. Voorwaarde is dat de gemeente de journalist totaal onafhankelijk en kritisch laat 

opereren. Vraag blijft: Hoe waarborgt een journalist zijn of haar onafhankelijkheid als deze afhankelijk 

is van overheidssubsidie? 

 

Voordeel: Hiermee dragen we direct bij aan de versterking van de lokale journalistiek en de 

versterking van de lokale democratie.  

 

Nadeel: Dit voorstel ondersteunt geen samenwerkingsvormen of innovaties en draagt niet bij aan een 

structurele oplossing. Tenzij hier voorwaarden aan gesteld worden en de journalist bijvoorbeeld 

gebruik kan maken van regionale faciliteiten en zijn of haar content kan delen. Mogelijke problemen 

die hierbij op kunnen treden hebben te maken met de toekenning van de middelen: wie of wat maakt 

iemand tot een journalist? Bovendien moet er een beoordeling of toets op de prestatie worden 

gedaan.  

 

VOORSTEL 2: ORGANISEER DE OMROEPEN IN PARAPLUORGANISATIES  

Maak het mogelijk dat de regionale omroepen meerdere lokale omroepen of ‘hyperlocals’ onder hun 

hoede nemen. Zij zijn dan bij de regio in dienst en opereren lokaal. Lokale en regionale omroepen 

moeten elkaar niet als concurrenten zien maar elkaar juist versterken. Door deze constructie kunnen 

journalisten mogelijk geplaatst bij gemeenten of in wijken waar nu geen verslaglegging plaatsvindt, 

omdat er geen middelen voor zijn. Deze vorm zou in één of meerdere mediacentra binnen de 

provincie uitgevoerd kunnen worden. 

 

Voordeel: hierdoor kunnen de witte vlekken in een provincie of in een wijk binnen een grote stad ook 

bediend worden door een lokaal geëngageerde journalist. De investering die hiervoor nodig is op 

regionaal niveau komt meteen tot haar recht, omdat deze direct in menskracht (journalistiek) gestopt 

wordt. De lokale journalist kan grotere verhalen doorspelen naar de regionale omroep en kleinere of 

lokale verhalen gebruiken voor de lokale omroep die zich eventueel in het verzorgingsgebied bevindt. De 

technische middelen die de journalist nodig heeft zijn beperkt tot een mobiele telefoon en een laptop. De 

investering zit hem dus puur en alleen in goede journalistiek. De journalist moet wel lokaal onafhankelijk 

kunnen opereren en lokaal beloond worden. De provincie Utrecht kan subsidie verlenen aan de 

regionale omroep op voorwaarde dat deze de betreffende journalist(en) alleen inzet op witte vlekken. 

 

Nadeel: zolang de lokale omroepen de regionale omroepen als hun concurrent blijven zien, zullen de 

lokale omroepen niet snel een journalist van de regionale omroep in hun midden accepteren. De kans 

dat de toenadering van beide partijen (regionaal en lokaal) tijdens de subsidieperiode van drie tot vijf 

jaar duurzaam plaatsvindt is relatief klein. Daarnaast is deze vorm van samenwerking niet 

multidisciplinair en weinig innovatief. Het steunen van dit initiatief zal de tweedeling tussen publiek en 

privaat alleen maar vergroten.  
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VOORSTEL 3: STIMULEER EEN SOORT LOKAAL OF REGIONAAL ANP 

Investeer in journalisten die een korte en zakelijke nieuwsstroom op gang brengen, door basiscontent 

aan te leveren waarmee andere mediapartijen verder gaan. Hiermee kan de eigen identiteit en het 

eigen publiek van alle media behouden blijven. Tegelijkertijd kan er meer lokaal nieuws gegenereerd 

worden. Op dit moment wordt er met de beperkte menskracht veel dubbel werk gedaan. Denk aan het 

screenen van persberichten en het bijhouden van agenda’s. In deze vorm kan aanvullend ook extra 

worden ingezet worden op jongeren. Gemeenten kunnen jongeren een stage- of opleidingsplek 

aanbieden. Het regionale ANP kan in een mediacentrum ondergebracht worden waarmee deze 

nieuwsstroom als onafhankelijke informatiebron voor alle media binnen de provincie geborgd wordt. 

 

Voordeel: De manier waarop jongeren op dit moment het nieuws consumeren, genereert veel fakenieuws. 

Een regionaal ANP, dat door zowel de publieke als door de private nieuwsmedia gebruikt wordt, biedt een 

journalistieke en professionele weging van feiten en gebeurtenissen. Daarbij horen principes zoals ‘één 

bron is geen bron’ (een journalist raadpleegt ten minste twee gescheiden bronnen en weet wat doorgaans 

betrouwbare bronnen zijn) en ‘hoor- en wederhoor’. Omdat de impact van sociale media groot is en het 

gebruik ervan een gegeven, is het goed om vooral jongeren te verbinden aan dit regionale ANP.  

 

Nadeel: De provincie kan geen initiatiefnemer zijn maar slechts ondersteunen met subsidie. Op dit 

moment is er nog geen initiatief in de provincie voor een regionaal ANP. 

 

VOORSTEL 4: KENNISCENTRUM 

Richt als provincie één of meer kenniscentra op om de kwaliteit van de journalistiek te verbeteren. Van 

hieruit kunnen ook weer (nieuwe) samenwerkingsverbanden ontstaan.  

Voorwaarde: De overhead moet zo klein mogelijk zijn en de relevantie zo groot mogelijk. Er hoeft niet 

per se iets geheel nieuws te worden ingericht want er kan gebruik gemaakt worden van de 

infrastructuur die er al is. Er is echter sprake van verschillen tussen regionale omroepen en lokale 

omroepen. Een lokale omroep investeert niet of nauwelijks in kwaliteitsbevordering omdat daar geen 

middelen voor zijn. Wanneer er samengewerkt wordt, is er sprake van een andere orde van grootte en 

kan er veel effectiever gewerkt worden. Ook dit initiatief kan in een mediacentrum, of als onderdeel 

van een mediacentrum, vormgegeven worden. 

 

Voordeel: kenniscentra kunnen publiek-private samenwerkingen op een eenvoudigere wijze 

ondersteunen, vooral als er andere partijen zoals het onderwijs of eventueel zelfs leveranciers van 

hardware en/of software bij betrokken zouden worden. Als er brede interesse is van meerdere partijen 

uit de markt, kan dit een uitermate innovatief initiatief zijn dat uniek is in het huidige Nederlandse 

medialandschap. Denk aan journalisten die gebruik kunnen maken van algoritmen die op een 

hogeschool of een universiteit bedacht zijn om trending topics te destilleren uit sociale mediakanalen. 

En dit m.b.v. een camera stagiair die een video-item draait met de nieuwste camera van merk X die 

gratis ter beschikking gesteld wordt aan het kenniscentrum in ruil voor het dienen als referent voor 

andere geïnteresseerde klanten.   

 

Nadeel: alle partijen in zo’n brede samenwerking zullen vanaf het begin hun win-win van deze 

samenwerking helder willen krijgen. De vraag is of dit vanaf het eerste moment inzichtelijk gemaakt 

kan worden. De beantwoording van de vraagstelling van de verschillende partijen “whats in it for me?” 

kan afleiden van het hoofddoel: het versterken van de lokale journalistiek. 

 

VOORSTEL 5: (REGIONAAL) STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK 

Het geld van de provincie kan ook bij een onafhankelijke stichting of het bestaande Stimuleringsfonds 

voor de Journalistiek (SVDJ) worden ondergebracht. Vervolgens kijkt de stichting welke initiatieven 

ermee ondersteund kunnen worden.  
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Voordeel: behalve de oprichting van een stichting heeft de provincie geen of nauwelijks bemoeienis 

meer met dit traject. De gelden worden overgedragen aan een partij die in het leven is geroepen om 

dit soort subsidies op de juiste plek in te zetten en ervaring hebben met het op een juiste manier 

verantwoorden hiervan. 

 

Nadeel: er moet een aparte stichting opgericht worden die meekijkt met de initiatieven. De vraag is in 

hoeverre de provincie zelf nog zicht houdt op wat er met de gelden gebeurt (of hier invloed op kan 

uitoefenen) en wat vervolgens het daadwerkelijke effect is op de lokale journalistiek. 

 

VOORSTEL 6: JONGEREN AAN DE KNOPPEN 

Laat jongeren met een eigen kanaal op hun eigen manier tegen betaling verslag doen van een 

gemeenteraadvergadering. Ondersteun deze jongeren eventueel met een journalistieke opleiding 

zodat ze het nieuws goed kunnen duiden en leren om door te vragen (voor zover ze dit nog niet als 

competentie hebben). Gemeenten die hiermee aan de slag willen, kunnen hiervoor een aanvraag 

indienen bij de provincie. 

 

Voordeel: dit is een innovatieve manier van burgerparticipatie waarbij de jongerendoelgroep, die de 

(traditionele) media probeert te bereiken maar niet goed kan bereiken, meteen ook de content maakt 

in de juiste taal. Dit is een vorm van community denken die kan zorgen voor een vaste schare volgers. 

 

Nadeel: niet alle jongeren zijn in staat om neutraal verslag te doen of om een bepaald onderwerp van 

meerdere kanten te belichten. Een journalist met een uitgesproken mening kan leiden tot een te 

eenzijdige belichting van een bepaald onderwerp of een activistische vorm van journalistiek.   

 

 

Het ultieme scenario zou zijn dat één van de stakeholders binnen de provincie Utrecht het 

voortouw neemt om met meerdere partijen een mediacentrum op te richten waar de voorstellen die 

benoemd staan onder 1, 3, 4, 5 en 6 zouden worden gecombineerd tot één geheel. Of deze 

voorstellen zouden ondergebracht kunnen worden in een bestaand initiatief zoals in Amersfoort, 

met een tweede, nieuwe op te richten centrum voor de westelijke helft van de provincie.  

 

Concreet zou dit een mediacentrum worden dat: 

• publiek-private journalistiek bedrijft; 

• ondersteund wordt door partijen die brongegevens leveren; 

• m.b.v. algoritmen de trending topics uit de regio destilleert; 

• vervolgens in een regionaal ANP ook aan andere mediapartijen om niet ter beschikking stelt. 

 

Deze journalisten, die deels afkomstig zijn vanuit niet-traditionele opleidingen, geven hun eigen blik 

op de maatschappij en bedienen een community die overeenkomt met een doelgroep die geen 

gebruiktmaakt van de huidige media(markt)partijen. De videocontent die men maakt wordt gecreëerd 

met behulp van state-of-the-art apparatuur die als demo door commerciële partijen ter beschikking 

worden gesteld. Zo kunnen zij de praktische toepasbaarheid van deze apparatuur aan hun klanten 

laten zien. Deze apparatuur wordt bediend door stagiairs of net afgestudeerde cameramensen in een 

soort van leer/werkomgeving van onderwijsinstellingen die aan het mediacentrum deelnemen.  
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7. DE ROL VAN DE PROVINCIE 
UTRECHT 

 

Uit de handelingsperspectieven en de uitkomst van de werkconferentie blijkt zeker dat er een rol is 

voor de provincie. Dit zou een meer faciliterende rol in plaats van een initiërende rol moeten zijn.  

 

Vooralsnog gaan we er in dit beleidskader vanuit dat de provincie een beperkte regierol zou moeten 

hebben vanwege de volgende argumenten: 

1. Er is geen formele rol voor de provincie in het kader van de bekostiging van de publieke 

omroep. 

2. Het hebben van een voortrekkersrol betekent dat er binnen de provincie extra mensen en 

middelen ingezet moeten worden om dit te realiseren. Deze middelen zijn niet begroot en 

zouden ten koste gaan van de hoofdtaken van de provincie. 

3. De gemeente en de rijksoverheid hebben beiden een belangrijke rol in de bekostiging van de 

media. Daarom zouden zij deze rol moeten nemen waarbij de provincie hooguit faciliterend en 

ondersteunend is. 

 

Een mogelijke richting qua uitvoering van de in dit beleidskader geformuleerde voorstellen is om te 

bezien of er al vergelijkbare initiatieven in de provincie bestaan en deze vervolgens te ondersteunen 

met (een deel van) de subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van middelen aan 

een al bestaand lokaal (gemeentelijk) mediafonds of een op te richten fonds. 

 

De vraag is echter of daarmee voldoende tegemoetgekomen wordt aan vormen van ondersteuning die 

de journalistiek en de lokale democratie echt versterken. Daar is ook geen harde toets voor. 

Voorstellen moeten worden beoordeeld op basis van de criteria zoals deze uit het onderzoeksrapport 

van DSP naar voren komen. Wordt samenwerking bevorderd, is er sprake van innovatie en is er kans 

om de journalistiek inhoudelijk te verdiepen? Uit de gevoerde gesprekken blijkt bovendien dat het 

meer en beter genereren van lokaal nieuws ook al een toegevoegde waarde kan zijn omdat de 

journalistieke kracht van lokale media zeer beperkt is. 

 

Een voorbeeld hiervan is het steunen van een onderwijsinstelling om een opleiding op te zetten 

waarmee werkeloze jongeren, die affiniteit hebben met vloggen, opgeleid worden tot journalist. Door 

deze nieuwe journalisten onder begeleiding meteen in hun gemeenschap in te zetten, ondersteun je 

op een laagdrempelige manier de lokale journalistiek. De journalist kan meteen een community 

beginnen waardoor het vertrouwen in de media op lokaal niveau toeneemt. 

 

Een tweede voorbeeld is het ondersteunen van mediacentra, waarin ook de regionale of lokale ANP-

functie terugkomt. Daarmee is het voor de lokale journalisten, die gebruik maken van deze 

informatiebron, een stuk gemakkelijker om meer verhalen of nieuws te brengen over hun stad, dorp of 

gemeenschap. Een tweede voordeel van deze opzet is dat een tijdelijk tekort aan capaciteit lokaal 

door het centraler gelegen mediacentrum opgevangen kan worden waardoor er dus minder witte 

vlekken zijn. 

 

De twee bovenstaande voorstellen kunnen ook in combinatie gestimuleerd worden als de jonge, op te 

leiden, journalisten basiscontent leveren voor het regionale ANP of het mediacentrum. Zo’n 

combinatievoorstel kan verder uitgewerkt worden door een incubator (zoals de ROM) of rechtstreeks 

door een stakeholder zoals RTV Utrecht. Onderzocht moet worden op welke juridisch houdbare wijze 

en in welke vorm de provinciale gelden kunnen worden toegekend.   
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Er zijn dus voldoende mogelijkheden voor de provincie om de lokale journalistiek te versterken door 

op te treden als facilitator. Het is wel belangrijk om daarbij de opmerkingen van de direct 

belanghebbenden mee te nemen: 

• Zorg voor een langdurige financiële impuls; 

• Versplinter de ter beschikking staande middelen niet. Het is beter om een beperkt aantal 

initiatieven duurzaam te ondersteunen, dan heel veel initiatieven met veel kleinere bedragen. 

• Stimuleer samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen zowel publiek als privaat. 

 

ONAFHANKELIJKE POSITIE 

De provincie heeft in deze rol een onafhankelijke positie te waarborgen. Het verstrekken van financiële 

ondersteuning moet ten alle tijde transparant zijn en geen enkele relatie hebben met de communicatie 

en informatie van het provinciebestuur richting provinciale staten of inwoners.  

 

Dit zou kunnen door middel van de vorming van een mediafonds waarmee de onafhankelijke positie 

ten opzichte van de provincie geborgd wordt. 

 

Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft de afdeling communicatie van de provincie op geen 

enkele wijze bemoeienis met toekenning van subsidies in het kader van de Versterking van de Lokale 

Journalistiek. De inhoudelijke beoordeling vindt op onafhankelijke wijze plaat: hetzij aan de hand van 

vooropgestelde criteria en door een onafhankelijke beoordelingscommissie in het geval van een 

rechtstreekse subsidie aan media door de provincie Utrecht of door een onafhankelijk bestuur en aan 

de hand van door het bestuur opgestelde reglementen in het geval van een mediafonds. 

 

Deze subsidiëring staat los van het betalen voor publicaties door middel van sponsoring of 

advertenties. Dat valt onder het communicatiebeleid van de afdeling communicatie. Journalistieke 

samenwerking met een lokale of regionale omroep en het delen in de kosten van de programmering is 

eveneens een afweging van de afdeling communicatie van de provincie Utrecht. Om hierin 

verantwoorde keuzes te maken, wordt het afwegingskader betaalde publicaties (sponsoring) 

gehanteerd. 
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8. HANDREIKING VOOR CRITERIA 
VOOR ONDERSTEUNING  

 

Het is van belang om vooraf goed te bepalen waar partijen aan moeten voldoen om in aanmerking te 

komen voor subsidie. Door deze criteria goed vast te leggen en zo SMART mogelijk te maken, kan 

een toetsingskader worden opgesteld waaraan ieder mogelijk initiatief dat wordt ingediend kan worden 

getoetst op de mogelijke kans van slagen voor het duurzaam versterken van de lokale journalistiek. 

 

Deze paragraaf bevat een aantal mogelijke criteria. In het geval van een mediafonds kunnen deze 

door het bestuur van een mediafonds in een op te stellen reglement verwerkt worden. 

Onderstaande criteria doen recht aan de bijdrage die is geleverd door de belanghebbenden tijdens de 

deelsessies van de werkconferentie:  

a. Samenwerking; hoe meer partijen vanuit verschillende disciplines samenwerken, hoe groter 

de kans van slagen en dus het verstrekken van subsidie. Een publiek-private samenwerking 

moet hierbij voorrang krijgen boven samenwerking tussen partijen van gelijke aard. Denk aan 

een aantal lokale omroepen of een regionale en een lokale omroep.  

b. Innovatie; initiatieven, die door innovatie de lokale journalistiek versterken (door bijvoorbeeld 

doelgroepen te bereiken die men nog niet wist te bereiken of door het overall bereik te 

vergroten) of beter aansluiten op de behoefte van de consument, hebben een grotere kans op 

subsidie dan innovaties die niet toekomstbestendig zijn. 

c. Inhoudelijke verdieping; de te ondersteunen initiatieven moeten bijdragen aan een versterking 

van de lokale journalistiek. In veel gevallen betekent dit in eerste instantie lokaal nieuws 

genereren waar dit tot nu toe niet gebeurt. In tweede instantie gaat het om journalistiek die het 

maatschappelijk debat en relevante actualiteiten voor de lokale politiek verslaat. We noemen 

dit inhoudelijke verdieping en laten hiermee de term onderzoeksjournalistiek los. 

d. Witte vlekken verminderen; dorpen, steden of grotere wijken in steden (waar geen media-

instelling actief is die journalistiek bedrijft) voorzien van een “hub” of een volwaardige media-

instelling waardoor de inwoners in dit gebied ook accuraat en juist geïnformeerd kunnen 

worden.  

e. Duurzame verbetering; initiatieven die een duurzame verbetering van de kwaliteit van de 

lokale journalistiek in zich hebben, maken een grotere kans op de te verstrekken subsidie dan 

initiatieven die na het stopzetten van de subsidie qua kwaliteit weer terug zullen zakken naar 

het niveau van voor de subsidie. Denk hierbij onder andere aan verregaande 

(multidisciplinaire) samenwerking, een andere manier van kennisoverdracht en het verbeteren 

van de kwaliteit door het volgen trainingen of opleidingen. 

f. Meerdere financieringsstromen; als er, naast de toegekende subsidie, ook nog andere 

financiering is voor het initiatief waarmee de lokale journalistiek versterkt wordt, zal dit altijd 

leiden tot een financieel stabieler toekomstperspectief. Daarmee heeft het initiatief dus een 

grotere kans om na het vervallen van de eenmalige subsidie te overleven. Een voorbeeld 

hiervan is een éénmalige startsubsidie om een initiatief op te starten, waarna er door 

verkregen inkomsten een financieel gezond bedrijfsmodel kan ontstaan.   

g. Schaalvergroting; door aan te sluiten bij een bestaand initiatief dat al levensvatbaar is, kan het 

toekennen van extra middelen leiden tot schaalvergroting. Er wordt dan gebruik gemaakt van 

een al volwassen initiatief, waardoor startup fouten voorkomen worden en er een 

toekomstbestendiger geheel ontstaat. 
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