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Herhaalde oproep: erkende beroepsjournalisten die vanaf medio 
2017 mee het erkenningsbeleid voor beroepsjournalisten willen 
bepalen, kunnen zich melden op het VVJ-secretariaat (info@
journalist.be of tel. 02 777 08 40). Halfweg volgend jaar wordt, 
naar wettelijk bepaalde vierjaarlijkse gewoonte, de Erkennings-
commissie immers hernieuwd. De VVJ kan 8 commissieleden 
aanduiden (4 effectieve en 4 plaatsvervangende), en ook nog 
4 leden voor de Erkenningscommissie van beroep (2 effectieven, 
2 plaatsvervangers).

De Raad voor de Journalistiek heeft twee nieuwe leden verwelkomd: 
Gui Van Roosbroeck (Gazet van Antwerpen) en Steven 
De Bock (Het Nieuwsblad). Zij vervangen respectievelijk 
Luc Standaert (Het Belang van Limburg) en Goele De Cort 
(De Standaard).

Nog een nieuwkomer in de Raad is 
Marc Dupain, sinds kort de 
algemeen directeur van ThePpress, 
de beroepsunie van informatiema-
gazines. Marc Dupain zat vroeger 
ook al in de Raad voor de 
Journalistiek, toen hij nog voor VTM 
werkte.

De Raad voor de Journalistiek ontving in 
het afgelopen jaar 61 klachten – iets meer dan het jaarlijkse 
gemiddelde tot dusver. 64 dossiers werden afgehandeld, waarvan 
26 (of 41%) met een minnelijke regeling uitgewerkt door ombuds-
man Pieter Knapen. Van de 24 uiteindelijke beslissingen van de 
Raad waren er 9 gegrondverklaringen, 15 keer werd de klacht 
ongegrond verklaard. Daarbuiten beantwoordde het secretariaat 
ook nog 142 vragen om informatie.

En nog nieuws uit de Raad voor de Journalistiek: hij herwerkte ook 
enkele artikelen uit de deontologische Code. Een aanpassing betreft 
de onafhankelijkheid van de journalist, en wil inspelen op het debat 
over native advertising en branded journalism dat het 
jongste jaar (onder meer onder impuls van de VVJ) is gevoerd.

Het nieuwe artikel 11 van de Code luidt nu als volgt: 'De 
journalist leent zich niet tot reclame of propaganda. Hij laat zich niet 
onder druk zetten door adverteerders of belanghebbenden bij de 

informatie. Reclameboodschappen en andere commerciële 
boodschappen worden zodanig gebracht dat de 

mediagebruiker duidelijk kan vaststellen dat het 
geen journalistieke werken zijn, bijvoorbeeld 
door een expliciete vermelding of een duidelijk 
verschil in vormgeving.'

De VVJ heeft van minister van Media Sven Gatz 
(Open VLD) een projectsubsidie ontvangen voor de 
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Indianen winnen VVJ-quiz
Acht ploegen leverden strijd, aan het eind wonnen 'De 
Indianen'. De jaarlijkse quiz van VVJ Antwerpen zette op-
nieuw talloze breinen aan het werk – op een vrijdagavond 
dan nog – maar ze leverde ook veel vertier op. Daarvoor 
zorgden Kevin Major en zijn collega’s van de Antwerpse 
VVJ-afdeling. Wie waren de zes laatste prime ministers 
van het Verenigd Koninkrijk, met een bonuspunt voor de 
juiste volgorde. Maar ook: proef en herken in de geser-
veerde drankbekers de juiste soort thee. 
De Indianen wonnen niet alleen de quiz, ze kaapten ook 
de prijs weg voor het grootste drankverbruik in de gelag-
zaal van tennisclub Azua in Wilrijk. Als de drank is in 
de man, verdwijnt voortaan dus ook de wijsheid uit de 
kan. (PD) 

© Foto's Ronny Meyers
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Voorbij de waarheid
2016 was ook voor de journalistiek een jaar waarin zekerheden 
onderuit gehaald zijn. Van de Trump-stemmers was 80% ervan 
overtuigd dat Obama een moslim is. Omdat ze dat gelezen 
hadden. Heel veel anderen geloofden dat Trump de steun had 
van de paus. Want zo stond het geschreven. De idee dat media  
zo goed en zo kwaad als het kan proberen correcte informatie te 
presenteren, is doorprikt als een naïeve mythe. Op de markt 
bewegen zich vandaag ook ‘media’ die bewust misleiden. Ofwel 
verdienen ze grof geld met die desinformatie, ofwel fabriceren ze 
nepberichten voor politieke doeleinden die door de waarheid 
minder gediend worden. 'Post truth’ maakte het zelfs tot woord 
van het jaar.
Dat fenomeen van fake nieuws is een bedreiging voor de 
geloofwaardigheid van de journalistiek. We kunnen onszelf 
wijsmaken dat we in België beter beschermd zijn tegen al die 
nonsens uit de Angelsaksische wereld. We hebben een wet die de 
erkenning van beroepsjournalisten regelt. Er is een deontologi-
sche code. En er is een onafhankelijke Raad die media en 
journalisten kapittelt als ze die code niet respecteren.
Die bescherming is niet waterdicht. Het statuut zorgt voor  
een – ook naar internationale normen – zeer goede bescherming 
van het werk van individuele beroepsjournalisten, maar biedt 
geen hulp aan het publiek om onderscheid te maken tussen 
ernstige media en kwakzalvers. Ook in het Nederlands is 
klinkklare nonsens te lezen, op sociale media of op websites  
die niet makkelijk te onderscheiden zijn van professioneel 
correcte media.
Bovendien is betrouwbare informatie bieden duurder dan 
verhalen die voorbijgaan aan de waarheid. Feiten blootleggen, 
analyseren, dubbelchecken, relevante invalshoeken exploreren: 
dat vreet tijd en energie en dus ook geld. De professionele media 
zitten in besparingsmodus en doen steeds meer een beroep op 
goedkopere freelancers. Om maar iets te zeggen: de prijs voor een 
foto van een professionele persfotograaf wordt vaak in eurocent 
gewaardeerd. 
Om brood op tafel te krijgen, zijn die freelancers vaak verplicht 
om bij te klussen naast hun journalistieke werk. En net daardoor 
dreigen ze hun beroepsstatuut te verliezen. De wet zegt dat alleen 
wie zijn hoofdinkomen uit journalistiek werk haalt, en dit niet 
combineert met 'commerciële nevenactiviteiten', zich beroeps-
journalist mag noemen. Betekent dit dat net het mechanisme  
dat het beroep moet beschermen ernstige mensen eruitduwt? 
Dat suggereert een petitie voor een soepeler erkenning van 
beroepsjournalisten, met liefst 600 ondertekenaars.
Als vertegenwoordigers van media die wél de ambitie hebben  
om betrouwbare informatie te bieden, moeten we nadenken over 
een modernere definitie en herwaardering van ons beroep.  
Een definitie die meer oog heeft voor de enorme diversiteit aan 
media vandaag en voor wat eigenlijk het doel is van betrouwbare 
informatie. Daarom is dit een oproep tot dialoog. Met elkaar, 
met uitgevers van echte informatiemedia, met de erkennings-
commissies, met de Raad voor de Journalistiek en met de 
wetgever. En zo mogelijk ook met de groep om wie het allemaal 
gaat: het publiek.

KRIS VAN HAVER
VOORZITTER VVJ
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‘De marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken, 
worden steeds kleiner’
RUTH

DOSSIER 1630 
Opsporingsonderzoek 

in het gedrang?
—

KLAGER: Parket Brugge
TEGEN: Tim Lescrauwaet

UITSPRAAK: De klacht is ongegrond

FEITEN
De klacht gaat niet over een gepubliceerd artikel, maar over de 
journalistieke handelwijze van journalist Tim Lescrauwaet. Volgens 
het parket van Brugge had de journalist de dochter van een man 
die 33 jaar geleden verdween niet mogen contacteren toen de 
auto met stoffelijke resten van de man dit voorjaar uit de vaart in 
Damme werd gehaald. De persmagistraat liet via de perssyndicus 
twee keer weten dat het parket niet zou communiceren over de 
zaak. De journalist zocht de vrouw op en schreef een artikel dat hij 
uiteindelijk niet publiceerde.

KLACHT
Het parket zegt dat de journalist de vrouw niet had mogen con-
tacteren omdat ze nog niet op de hoogte was van de vondst van 
de wagen van haar overleden vader, en omdat hij door zijn bezoek 
het opsporingsonderzoek in de zaak had kunnen dwarsbomen.

VERWEER
Het Nieuwsblad en de journalist zeggen dat er geen sprake was 
van een embargo, maar enkel de mededeling dat het parket niet 
zou communiceren. De journalist heeft zich ook correct gedragen. 
Toen bleek dat de vrouw nog niet op de hoogte was, heeft hij met 
haar gepraat, vervolgens zelf de politie gebeld met de suggestie 
om iemand van Slachtofferhulp langs te sturen, en uiteindelijk op 
vraag van de vrouw niets gepubliceerd.

BESLISSING
Het parket van Brugge liet naar aanleiding van de vondst van de 
auto weten dat het niet zou communiceren. De journalist was 
daarvan op de hoogte en heeft daarom zijn informatie op andere 
manieren vergaard zonder het parket te contacteren. Dat was zijn 
goed recht. De mededeling van het parket bevatte geen vraag tot 
uitstel van berichtgeving of tot embargo zoals omschreven in de 
richtlijn bij artikel 21 van de code van de Raad voor de Journalis-

Beslissing van de
Raad voor de Journalistiek

tiek, en zoals ook omschreven in de ‘Gemeenschappelijke om-

zendbrief van de minister van Justitie en het College van procu-

reurs-generaal betreffende de informatieverstrekking aan de pers 

door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende 

de fase van het vooronderzoek’ van 3 mei 1999, die zegt dat de 
procureur des Konings of de perswoordvoerder van de politie uit-
zonderlijk en op gemotiveerde wijze de voorwaarden van een 
embargo kan bedingen, zijnde de afspraak om tijdelijk geen ge-
bruik te maken van bepaalde informatie.
De richtlijn bij artikel 21 van de code van de Raad voor de Journa-

listiek bepaalt dat bij een embargo een partij informatie kan ver-
strekken en in ruil een afspraak kan vragen over het moment van 
publicatie. Ze kan een journalist ook vragen om informatie die hij 
zelf gegaard heeft tijdelijk niet te publiceren. Een journalist kan 
daar op ingaan, onder meer wanneer het leven of de gezondheid 
van mensen op het spel staat, om opheldering van zware misdrij-
ven tegen personen niet in het gedrang te brengen of om ander 
ernstig nadeel te voorkomen. Vragen tot uitstel van berichtgeving 
en embargo’s moeten wel behoorlijk aangevraagd, inhoudelijk 
precies omschreven, overtuigend en uitdrukkelijk gemotiveerd 
zijn, en ze moeten gelden voor alle media en in de tijd beperkt 
zijn. 
Als het parket in dit geval vreesde dat het opsporingsonderzoek 
naar een zwaar misdrijf in het gedrang kon komen, had het een 
vraag tot uitstel van berichtgeving kunnen stellen of afspraken 
kunnen maken over een embargo. Maar het parket liet via de 
perssyndicus enkel weten dat het niet zou communiceren, twee 
keer zonder verdere toelichting. Het feit dat het parket niets wil 
zeggen, betekent niet dat een journalist zijn werk niet mag doen.
De journalist ging er bij zijn bezoek aan de dochter van het slacht-
offer van uit dat zij op de hoogte was van de vondst van de wagen 
waarover reeds berichten waren verschenen. Door de communi-
catiestop van het parket heeft hij dat niet gecheckt bij parket of 
politie. De code vraagt journalisten omzichtig om te gaan met 
slachtoffers en hun familie en de Raad begrijpt dat de vrouw over-
rompeld was door het bezoek van de journalist. Maar de Raad 
heeft geen aanwijzingen dat de journalist zich bij dat bezoek op-
dringerig zou hebben gedragen. Bovendien heeft hij na het be-
zoek zelf de politie gecontacteerd en voorgesteld dat er iemand 
van Slachtofferhulp langs zou gaan. Ten slotte heeft hij zijn artikel 
laten nalezen door de dochter van het slachtoffer en heeft hij, 
ondanks haar aanvankelijke akkoord, op haar vraag beslist om het 
artikel niet te publiceren. De Raad is dan ook van mening dat de 
journalist correct gehandeld heeft in de ongemakkelijke situatie 
waarin hij terechtgekomen was.
De Raad besluit dat de klacht ongegrond is.

Steven Decraene (VRT) pleit voor journalistieke zelfbeheersing
Meer journalistieke zelfbeheersing. Daarvoor pleit 
journalist Steven Decraene in zijn boek Het jaar van 

de verwarring, dat zopas verscheen. Makkelijk is 
die zelfbeheersing niet, aldus de VRT-reporter. ‘Al-
len zijn we nu eenmaal opgejaagd door burger-
journalisten, bloggers en kleinschalige nieuwssites. 
En toch: zonder controle, checks en zelfreflectie 
zomaar alles de ether ingooien, is de snelste weg 
om ons beroep kapot te maken.’
In zijn boek presenteert Decraene (40) een over-
zicht van de nieuwsverhalen die hij sinds de zomer 

van 2015 voor de VRT versloeg. Met name de the-
ma’s vluchtelingen en terreur komen daarbij aan 
bod. 
In de marge levert de auteur ook een reeks beden-
kingen over de journalistieke behandeling van een 
en ander. ‘Meer dan ooit zijn er beroepsjournalis-
ten nodig om rust te brengen in een medialand-
schap waar de luidste roeper met de meeste aan-
dacht gaat lopen.’
Het jaar van de verwarring is uitgegeven bij Van 
Halewyck.
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'Landschapskantoor, 
altijd bereikbaar zijn, 
files — de oorzaken 
van stress liggen bij  
iedereen anders'
Ann De Bisschop (Medialaan)

De meeste journalisten doen hun job graag en gedre-
ven. Maar de aard van het beroep en de snelle evolutie 
ervan leiden steeds vaker tot stress en zelfs burn-out. 
Geleidelijk nemen de Vlaamse mediabedrijven maat- 
regelen. Maatregelen die helaas vaak improvisatie 
blijven en al eens variëren in kwaliteit. 
DIRK DE WILDE

thema
WERKPLEZ IER
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in Libië, Jordanië en Irak. Annabell 
schrijft over de vluchtelingencrisis,  
de impact van de oorlogen in het 
Midden-Oosten in het Westen en 
over de islam in Europa. 
‘Ik wil meer schrijven over de 
vluchtelingencrisis’, zegt Annabell. 
‘Misschien komt dat omdat ik zelf  
de vrucht van een vlucht ben. Ik ben 
half Hongaars, een deel van mijn 
Hongaarse familie vluchtte naar 
België na de opstand van 1956. De 
vluchtelingencrisis van vandaag komt 
dus behoorlijk dichtbij.’ 

Vrouw-zijn
Ook al was het de bedoeling om 
vanuit het Midden-Oosten over  
de problematiek te berichten  
— Annabell wilde eigenlijk haar 
standplaats naar Bagdad verhuizen 
— toch werkt ze nu vanuit België. 
‘Toen ik in Brussel was om mijn 
nieuwe standplaats te regelen, pleegde 
IS aanslagen in Parijs. Toen de link 
met België en Brussel duidelijk werd, 
werd ik ook gecontacteerd door  
The Washington Post, BBC en CNN. 
Nu is België dus mijn standplaats, 
maar ik reis nog vaak terug naar het 
Midden-Oosten.’

‘Ach’, zucht Annabell wanneer ze de 
vraag hoort of haar sekse een rol speelt 
in haar werk. Het is inderdaad geen 
vraag die de Rudi Vranckxen van de 
wereld om de haverklap moeten 
beantwoorden. ‘Ik begrijp de vraag 
natuurlijk wel, maar ik wil benadruk-
ken dat mijn vrouw-zijn geen enkele 
impact heeft op mijn werk. Het 
beïnvloedt wel hoe ik contacten leg. 
Sommige mannen wilden in Egypte 
bijvoorbeeld geen rechtstreeks contact 
met een vrouw, of een vrouw niet met 
een man. Discriminatie bestaat,  
zowel positief als negatief, in elke 
beroepstak.’

Spelen met genderrol
Het is ook niet de eerste keer dat 
Ruth de vraag te horen krijgt. ‘Kijk, ik 
weet niet hoe het is om als man een 
reportage te maken, net zomin als zij 
weten hoe het is om er een te maken 
als vrouw. Feit is wel dat ik hoofdzake-
lijk samenwerk met mannelijke 
correspondenten. Er zijn inderdaad 
weinig vrouwen in het veld. Ik haal er 
als westerse vrouw die Arabisch 
spreekt wel mijn voordeel uit. Ik kan 
spelen met de genderrol. Ik kan mee 

op stap met de jongens, maar mag ook 
binnen in de kamer waar de vrouwen 
samenzitten – meestal verboden 
terrein voor mannelijke buitenstaan-
ders. Dat opent veel deuren.’
Zo verbazen veel (mannelijke) 
collega’s zich erover dat ze samen met 
Bieke De Poorter, een Belgische 
fotografe bij het prestigieuze  
fotoagentschap Magnum, binnen  
mag bij gewone Egyptische gezinnen 
om er te overnachten en foto’s te 
nemen. ‘Het gaat vooral over oprechte 
interesse, empathie. Toon je dat als 
programmamaker of journalist, dan 
voelen mensen dat en openen ze hun 
huis en hart.’
De revolutie in Egypte mag dan al een 
stille dood gestorven zijn, de hele 
regio blijft een onvoorspelbare en 
interessante plek voor journalisten. 
De regio is niet alleen een geopolitie-
ke speelbal, ook de socioculturele en 
demografische veranderingen die er 
zitten aan te komen — zestig procent 
van de Egyptische bevolking is jonger 
dan 30 — blijven voer voor gesprek. 
Intussen blijven Annabell en Ruth 
gedreven nieuws maken.

© foto's: Joris Hentenaar, ingezonden

‘De marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken, 
worden steeds kleiner’
RUTH

© Foto's Joris Hentenaar, ingez.
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De laatste grootschalige enquête dateert al van 
2009 (onder leiding van Marleen Teugels van de 
Arteveldehogeschool en in samenwerking met 
de VVJ). Ze telde een derde van de beroepsjour-
nalisten met problemen. 21% had een verhoogd 
burn-outrisico, naast 10% met testscores die 
overeenstemden met een burn-out. 7% had ooit 
al de diagnose burn-out gekregen. 2009, dat was 
nog voor de grote oversteek richting digitaal 
tijdperk en de onzekerheid en reorganisaties die 
daarmee gepaard gaan. Op alle redacties hoor je, 
en in alle onderzoek lees je dezelfde oorzaken: 
hoge werkdruk, steeds meer overuren, talrijke 
reorganisaties, een gebrekkige organisatie en dito 
personeelsbeleid, gebrek aan toekomstperspec-
tieven, de veranderingen in het internettijdperk 
die 24 uur op 24 waakzaamheid vereisen, een 
steeds krimpende autonomie, een gebrek aan 
kwaliteit in en op het werk. 
Al maakt een onderzoek van de Erasmushoge-
school een onderscheid tussen audiovisuele en 
printmedia. Radio- en tv-zenders hebben meer 
ervaring met een nieuwsaanbod de klok rond, 
hun arbeidsorganisatie is daarop beter afge-
stemd. Dit in tegenstelling tot kranten, waar 
journalisten wel weten wanneer ze beginnen, 
maar niet wanneer ze eindigen. Zeker nu zowat 
alle journalisten ook voor websites schrijven en 
— al dan niet vrijwillig — twitteren.

Preventieplan
Wettelijk moet ieder mediabedrijf een preventie-
plan hebben. De Belgische wetgeving op het 
welzijn op het werk is in 2014, in navolging van 
een Europese richtlijn, aangescherpt. Werkgevers 
moeten waken over alle ‘psychosociale risico’s’ 
op de werkplek. Een preventieplan moet aanstip-
pen wat er gebeurt om zaken als pesten, onge-
zonde stress en burn-out te voorkomen.
Wat opvalt bij een rondvraag op Vlaamse 
redacties is dat overal wel iets gebeurt, maar met 
veel improvisatie. Wat is precies het probleem en 
wat kan je eraan doen? Velen lijken het niet te 
weten en kijken maar wat om zich heen. 

Niemand maakt zich bovendien illusies over een 
daling van de werkdruk, voor aanwervingen is 
meestal geen geld. 
De mediabedrijven verschillen hierin niet veel 
van de andere bedrijven in België. Omdat de wet 
over psychosociale risico’s het verplicht, hebben 
de meeste hun personeel bevraagd. Er zijn 
risicoanalyses opgemaakt, en die zijn besproken 
tussen werkgever en werknemers. Er is dus 
beterschap, maar een systematische aanpak is er 
veelal niet, al is die aanpak in grote bedrijven 
meestal grondiger dan in kleine bedrijven. 
De financiële nood in de mediasector maakt de 
manoeuvreerruimte beperkt, maar toch is het 
mogelijk verbeteringen aan te brengen. Meer 
steun en waardering van leidinggevenden. Meer 
autonomie in de manier van werken. Betere 
loopbaanplanning en jobzekerheid. Een goede 
sfeer op de redactie. Een herschikking van de 
arbeidstijd die voldoende recuperatie toelaat. 
Bekampen van een teveel aan vergaderingen en 
e-mails. Bijstand aan journalisten met traumati-
sche ervaringen (oorlog, moord). Meer afwisse-
ling. Mogelijkheden tot zelfontwikkeling.

Met hoeveel mensen?
Voor de vakbonden moeten de oplossingen 
structureel zijn, zegt Tijs Hostyn (ACV). ‘Er is 
een directe link met de arbeidstijd. Uren moeten 
geregistreerd en gecompenseerd worden. 
Werkgevers staan daar terughoudend tegenover, 
zij komen met pleisters op een houten been zoals 
cursussen om de signalen te herkennen. Men 
moet fundamenteel werken, en dan spreek je 
over het aantal mensen.’ Het ACV poogt 
veranderingen op sectoraal niveau af te dwingen, 
eerder dan op bedrijfsniveau. Bij de audiovisuele 
media lukt dit beter dan bij de geschreven pers. 
Zo heeft Medialaan een director corporate 
identity and wellbeing aangesteld en belooft 
Mediahuis aanwervingen. Bij Belga zijn er  
— na enkele gevallen van burn-out — gesprek-
ken opgestart tussen journalisten en directie, 
maar die verlopen niet met de hoogste prioriteit.

Maatregelen tegen burn-out 
nog te vaak improvisatie



Annabell en Ruth zijn allebei 
gebleven in Caïro, de immense 
hoofdstad van het land. Uit liefde 
voor de stad en voor de taal. Tot de 
revolutie uitbreekt en de hele wereld 
weet waar het Tahrirplein ligt en 
snakt naar nieuws. Annabell: 'Egypte 
was toen werkelijk een hotspot voor 
jonge journalisten. Het land was goed 
en goedkoop bereikbaar. Iedereen 
wilde op Tahrir zijn. Ik wilde zelf niet 
aan het front staan en daarover 
berichten. Ik heb zelfs weinig 
geschreven in die eerste paar maan-
den, ik heb de revolutie vanop afstand 
beleefd. Ik wilde niet per se een stuk 
in de krant, ik wilde de dingen 
begrepen hebben.’ 

Machtig medium

Haar journalistieke inzicht komt niet 
uit het niets. Al op de middelbare 
school schrijft ze recensies, en 
wanneer ze na het secundair op haar 
eentje naar Peru reist, houdt ze haar 
familie en vrienden met blogposts op 
de hoogte. Intussen is niet alleen haar 
standplaats veranderd, ze schrijft 
intussen onder andere voor The 
Washington Post. ‘Ik heb wel voor 

televisie gewerkt, onder andere als 
correspondent voor de VRT, maar 
mijn hart ligt toch bij de geschreven 
pers.’
Dat ligt anders bij Ruth Vandewalle. 
Zij werkt als tv-producer vooral voor 
Nederlandse omroepen, onder andere 
voor het programma Nieuwsuur. 
‘Televisie is een heel machtig medium, 
zeker in Egypte, waar zo veel mensen 
niet kunnen lezen of schrijven. Maar 
ook bij ons is de impact van televisie 
enorm. In een nieuwsstukje van twee 
minuten is er weinig plaats voor 
nuance. Veel clichés steken de kop op. 
Neem nu dat van ‘de schreeuwende 
Arabier’, een stereotype beeld dat heel 
vaak terugkomt. Ik ben me erg bewust 
van beeldvorming. Het gebeurt dat ik 
de geïnterviewde vraag om zijn of haar 
verhaal wat rustiger te vertellen. 
Dezelfde boodschap, ander beeld. Dat 
spel vind ik bijzonder interessant.’
Intussen is de revolutionaire sfeer in 
Egypte weggeëbd en heeft het leger de 
regie van het land weer strak in 
handen. Kan een buitenlandse 
journalist dan wel nog zijn of haar 
werk doen? 
‘Het klopt dat de marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken steeds 

kleiner worden’, zegt Ruth. ‘Ik heb een 
Franse collega die van de ene dag op 
de andere het land niet meer binnen-
mocht. Dat kan ook mij zomaar 
overkomen. Anderzijds mag je niet 
vergeten dat Egypte een enorm land 
is. Mensen stoppen er niet met leven, 
het gewone leven gaat verder.’
Net dat gewone leven wil Ruth 
Vandewalle in beeld brengen.  
‘Human interestprogramma’s vind ik 
interessant, net omdat beeldvorming 
een stokpaardje van me is. Zo werkte 
ik onlangs mee aan het Nederlandse 
jongerenprogramma Danny in 
Arabistan voor de Nederlandse 
omroep NTR. We filmden rappers en 
vrouwen die op de scooter door Cairo 
rijden, een heel ander beeld dan dat 
we in het Westen gewend zijn. Maar 
dat dagelijkse leven is natuurlijk geen 
nieuws en krijgen we dus zelden te 
zien.’

Breder werkterrein
Nu de onmiddellijke journalistieke 
frontlinie niet langer op het Tahrir-
plein ligt, is ook het werkterrein van 
de twee journalistes verbreed. Ruth 
Vandewalle werkt aan documentaires 

Ruth werkt aan documentaires in Libië,  
Jordanië en Irak.

Annabell schrijft over impact van 
oorlogen in Midden-Oosten, vluchtelingen 
en de islam in Europa.
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'Director corporate iden-
tity and wellbeing', dat is 
sinds kort de functie van 
Ann De Bisschop (49) bij 
Medialaan. Op 15 decem-

ber stelde ze er een 
breed programma voor, 

met als doel ‘gezonde en 
gelukkige mensen’.

DIRK DE WILDE

De eerste ‘chef Geluk’
ANN DE BISSCHOP WORDT VERANTWOORDELIJK VOOR WELZIJN VAN         WERKNEMERS MEDIALAAN

Ook Medialaan stelde vast dat de 
werknemers zeer gedreven zijn, met 
plezier werken, maar daardoor soms  
té ver gaan. Daarbij komen de hoge 
ambities van het bedrijf. ‘Wij hebben 
de laatste jaren veel zenders opgestart, 
bedrijven overgenomen. Dat waren 
veel veranderingen en dat vraagt veel 
van onze mensen’, aldus De Bisschop.
Dat het de directie menens is, wordt 
volgens De Bisschop bewezen door 
haar aanstelling: een job op directie- 
niveau waarin het welzijn van de 
werknemers de hoofdverantwoorde-
lijkheid is. Niet iets dat ‘iemand erbij 
pakt’. De Bisschop moet zorgen voor 
wellbeing en voor de corporate 

identity. Dat laatste houdt in dat de 
waarden van het bedrijf (openheid, 
creativiteit, maatschappelijk engage-
ment) door iedereen worden omgezet 
in gedrag, intern en extern.

Andere organisatie
Het nieuwe beleid gaat heel breed. 
‘De oorzaken van stress liggen bij 
iedereen anders. De ene krijgt stress 
door in de file te staan tussen de 
school van de kinderen en het werk. 
De andere door te moeten werken in 
een open work space. Of door altijd 
verbonden te zijn met computer of 
smartphone.’
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De eerste ‘chef Geluk’
ANN DE BISSCHOP WORDT VERANTWOORDELIJK VOOR WELZIJN VAN         WERKNEMERS MEDIALAAN

‘Mails checken 
tijdens vakantie 
is geen vakantie’
Constant met het internet 
verbonden zijn en voort- 
durend op je smartphone 
tokkelen, is niet goed voor 
de mentale gezondheid, 
zegt KUL-arbeidspsycho-
loog Hans De Witte. Net 
zoals je fysiek moet uitrus-
ten na een sportinspanning, 
moet je ook mentaal af en 
toe uitrusten.

Hans De Witte ergert zich aan 
mensen die burn-out iets ‘vaags’ 
vinden. Stress is vaag, maar 
burn-out is iets wat ‘scherp 
omschreven en makkelijk 
meetbaar is’. Burn-out is uitput-
ting door overmatige belasting op 
het werk, waardoor je afstand 
neemt van je job en het gevoel 
hebt niet goed bezig te zijn. 
En natuurlijk speelt het digitale 
daarin een rol, aldus De Witte. 
Voortdurend verbonden zijn  
‘is een verhoging van het aantal 
impulsen en de informatie- 
overload’. Er komt te veel op je af 
en je recupereert te weinig. 
De Witte stelt vast dat er niets 
aan gedaan wordt. ‘Mensen 
vinden het normaal om tijdens 
hun vakantie hun mails te 
checken, terwijl ik als arbeidspsy-
choloog weet dat dit nefast is.  
Als je blijft werken, heb je geen 
vakantie, zo eenvoudig is het. En 
herstel heb je nodig, net zoals je 
slaap nodig hebt of fysiek moet 
uitrusten na sport.’

ARBEIDSPSYCHOLOOG

Eén van de oplossingen ligt daarom  
in de organisatie van het werk. 
Medialaan-werknemers krijgen meer 
mogelijkheden om van thuis te 
werken, of om bijvoorbeeld maar 
tegen halfelf op het werk te verschij-
nen, na de files. Voor wie in shiften 
werkt op de redactie zullen die 
mogelijkheden helaas een stuk 
beperkter zijn.

Landschapsbureau
Werknemers die zich moeilijk kunnen 
concentreren in een landschaps- 
bureau kunnen zich terugtrekken  
in ruimtes waar in stilte kan worden 

gewerkt, zonder telefonerende 
collega’s om zich heen. Of en hoe dit 
op een redactie kan worden georgani-
seerd, kunnen journalisten zelf 
beoordelen.
De Bisschop wil eveneens iets doen 
aan de vergadercultuur: minder 
vergaderen en korter. Het personeel 
zal worden aangemoedigd om 
rechtstaand te vergaderen of eventueel 
zelfs wandelend door het groen in de 
buurt.
Meer jobrotatie kan ook een deel van 
het antwoord zijn. In plaats van vast 
te roesten op de stoel komen er 
mogelijkheden om eens een dagje een 

andere job uit te oefenen, of via een 
project in contact te komen met 
andere afdelingen en functies. Zonder 
dat dit een verplichting wordt.
En dan zijn er natuurlijk nog de ietwat 
zachtere ingrepen: meer mogelijkhe-
den tot het beoefenen van allerhande 
sporten en samen trainen voor 
wedstrijden en massalopen, work-
shops over gezond leven en werken, 
enz. Ann De Bisschop wil erover 
waken dat dergelijke activiteiten niet 
alleen — zoals meestal — tijdens de 
middagpauze plaatshebben, want dan 
zijn de redacties opgeslorpt door het 
nieuws. Daarom zullen er ook 
activiteiten zijn om bijvoorbeeld vijf 
of acht uur ’s avonds. 
Al deze mogelijkheden zijn vrijblij-
vend, de 600 werknemers kunnen 
uitpikken wat voor hen nuttig of 
interessant is. 
Ook leidinggevenden krijgen een rol. 
Zij worden opgeleid om burn-out 
vroegtijdig op te merken. ‘Als je op 
tijd ingrijpt, kan je veel voorkomen. 
Burn-out is niet alleen nefast voor de 
werknemer, maar kost ook heel veel 
aan het bedrijf.’

De Bisschop  
wil ook iets doen 
aan de vergader- 
cultuur: minder  
vergaderen  
en korter

thema
WERKPLEZ IER
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Bij Mediahuis worden de werknemers sinds 
2014 jaarlijks ondervraagd over stress, de 
oorzaken ervan en de mogelijke oplossingen. 
De eerste twee jaar kwam er veel respons op de 
enquête, dit jaar was het al wat minder. Het 
onderzoek, in samenwerking met de KU 
Leuven, levert geen echt verrassende resultaten 
op. De meeste werknemers zijn tevreden, het 
aantal problemen ligt niet alarmerend hoog. 
Wel zijn er een aantal risicofactoren. Zo is er de 
snelle digitale ontwikkeling, de werkdruk op 
redacties en natuurlijk de fusie waaruit Me-
diahuis ontstond, met alle organisatorische 
veranderingen van dien. 
Waar trekken de journalisten en andere 
werknemers van Mediahuis zich aan op? Aan 
de steun van collega’s, aan de steun van leiding-
gevenden en bovenal aan de eigen vaardighe-
den. Voldoende autonomie is een hele  
belangrijke factor, aldus Vandezande.
Dit alles resulteert in een absenteïsme dat lager 
ligt dan gemiddeld: 2 à 2,5% afwezigen op 
jaarbasis, in vergelijking met 3 à 3,5% in de 
volledige arbeidsmarkt. Mediahuis telt zo’n  
8 à 9 langdurig zieken per jaar (op een totaal 
van 1.000 werknemers). De aandoening is 
wegens het medisch geheim niet altijd gekend, 
maar zo’n 2 à 3 betreffen burn-out (waarbij de 
redenen van die burn-out verschillen).

Gedeelde verantwoordelijkheid
Vandezande is blij dat problemen als burn-out 
nu beter bespreekbaar zijn. De verantwoorde-
lijkheid legt ze bij de werkgever én bij het 
individu. ‘Tot waar mag de rol van de werkgever 
gaan? Je komt tenslotte in de persoonlijke sfeer. 

‘De arbeidsdruk ligt hoog. We moeten keuzes maken,  
en/en gaat niet meer. We moeten kijken wat we kunnen 

wegknippen en we moeten investeren in mensen.’  
Voor Martine Vandezande, directeur HR bij Mediahuis  
(De Standaard, Het Nieuwsblad, GvA,...), kan burn-out 
een mede-verantwoordelijkheid van de werkgever zijn, 

maar niet de volledige verantwoordelijkheid.

DIRK DE WILDE

Als werkgever moet je je verantwoordelijkheid 
nemen, maar het blijft een moeilijk thema.’
De eerste verantwoordelijkheid van de werk- 
gever is de werkdruk. Hoe hoog wordt de lat 
gelegd? ‘We kunnen niet alles doen, niet voor 
ieder project gaan. Binnen de redacties moeten 
keuzes gemaakt worden. Op een hoger niveau 
moet beslist worden waarin geïnvesteerd wordt. 
Maar wij leggen de autonomie liefst op een zo 
laag mogelijk niveau.’ In 2017 komen er alvast 
extra aanwervingen.

De maatregelen die Mediahuis neemt, zijn vrij 
klassiek. Zo zijn er mogelijkheden om al dan 
niet tijdelijk minder uren te werken. Ook het 
opleidingsaanbod wordt bekeken, met meer 
opleidingen en meer aangepaste opleidingen.
Vandezande hamert op het belang van autono-
mie. Hoe meer inbreng een journalist heeft, hoe 
veerkrachtiger hij of zij is. Toch blijft er ook een 
rol voor de leidinggevenden, die problemen 
vroeg genoeg moeten opmerken. En die het 
werk goed moeten organiseren. ‘De bottomline 
is dat dit belangrijk is. We moeten veerkrachtige 
mensen hebben en we moeten met passie een 
goed product afleveren. Dat is de evenwichts- 
oefening.’

Hoe meer inbreng een  
journalist heeft, hoe  
veerkrachtiger hij of zij is

MARTINE VANDEZANDE,  directeur human resources Mediahuis

‘Redacties zullen moeten kiezen’
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ILSE CEULEMANS STRIJDT TEGEN DE MANAGEMENTCULTUUR

Sneue kantooreilanden, evaluatiegesprekken over 
je ‘big rocks’ en CEO’s die vaker wisselen van 
organigram dan van hemd: Ilse Ceulemans (48), 
journaliste bij een niet nader genoemd media- 
bedrijf, zag met lede ogen aan hoe de manage-
mentcultuur de bladenwereld binnensloop. Ze 
rebelleerde via een boek vol herkenbare anekdotes: 
‘Het ministerie van Werkplezier’. Lachen geblazen. 
Een beetje groen, soms.

NATHALIE CARDON

‘Het woord ‘content’ 
verengt onze denkwereld’

Iets meer dan een jaar nadat Ilse een 
nieuw leven begon en zich op het 
schrijven stortte, bladeren we samen 
naar een paar veelzeggende passages 
uit haar boek. Een trip down memory 
lane voor beiden, al hebben we niet 
alles hetzelfde ervaren.

Op een dag werden we beurs- 
genoteerd. Daar hoorden  
managers bij. Veel managers. 
Tussen de hoofdredacteur en ikzelf 
bevonden zich al snel vijf extra 
piramideverdiepingen. Die 
werden ingenomen door mana-
gers met intrigerende titels.

thema
WERKPLEZ IER

9



Ceulemans: ‘Toen die tussenlaag van 
managers ontstond, dacht ik: die 
zitten vast op iets groots te broeden, 
een fantastisch project dat ons 
allemaal met verstomming zal slaan. 
Maar ze kwamen vooral met organi-
grammen en cijfers aanzetten. Met 
andere woorden: meer van hetzelfde. 
En diegenen die ons ‘het digitale 
tijdperk’ moesten binnenloodsen, 
hadden weinig voeling met het maken 
van bladen. De site van het magazine 
waarvoor ik werkte, werd niks meer 
dan een flauw afkooksel van het papie-
ren blad. Technische mogelijkheden 
genoeg, maar inhoudelijk trad er een 
verarming op.’

En de hoofdredacteurs moesten 
zichzelf plots ‘content manager’ 
noemen.
‘Het woord hoofdredacteur heeft iets 
mythisch, bij content manager zie je 
een lelijk industriepark opdoemen. 
De hele stiel verliest daardoor een 
beetje zijn glans. Het lijkt niet meer 
uit te maken of je artikels of worsten 
maakt.’

Nu we het woord ‘content’ hebben 
uitgesproken: hoe schadelijk is het 
precies, dat we niet meer over 
‘inhoud’ spreken?
‘Het verengt onze denkwereld. 
Vroeger werd er een onderscheid 
gemaakt tussen interviews, dossiers, 
columns… Als alles ‘content’ is, 
vergeten we hoeveel verschillende 
soorten teksten er achter dat woord 
kunnen zitten en gaan we ook minder 
soorten tekst máken. Een historisch 
dieptepunt vond ik trouwens het 
moment waarop mijn lievelings- 
gedicht van Herman de Coninck 
‘content’ werd. Woorden benoemen 
niet alleen, ze vormen de wereld 
waarin we leven’ zei Wittgenstein. 
Door holle termen te gebruiken, 
beginnen we een hol bestaan te 
leiden: taalverarming knabbelt aan 
onze zin voor nuance en onze 
empathie. Twitter is het beste 
voorbeeld: geef iemand weinig 
lettertekens om zich uit te drukken  
en je voelt de hardheid in z’n zinnen 
sluipen.’

 

‘It’s all about Deda.’ Wat moest ik 
in godsnaam verstaan onder 
Deda? Welk project kon Deda 
zijn? Was het een nieuw tijd-
schrift? Was het een goeroe die 
binnenkort zou neerstrijken in ons 
bedrijf ? De man was nu echt op 
dreef, en herhaalde het nogmaals. 
Dit keer liet hij zijn tong iets 
strakker knallen in het laatste 
woord, en toen knipte het licht 
aan in mijn hoofd. Het ging niet 
over Deda, het ging over data: 
‘It’s all about data.’

De big chiefs spraken plots openlijk 
niet meer over ‘lezers’, maar 
‘consumenten’. Consumenten van wie 
we zoveel mogelijk ‘data moeten 
verzamelen’. Misschien levert het wel 
het nodige geld op, in een sector 
onder druk?
‘Dat is geld op korte termijn. Als 
bladenmakers meer bezig zijn met 
aandeelhouders dan met lezers is het 
een eindig verhaal, want de lezer is 
niet zo dom. Vergelijk het met 
titeltrucjes à la 10 tips om… Vroeg of 
laat ontdekt de ‘consument’ dat het 
een lege doos is. Aandeelhouders 
blijven volgens mij ook niet geloven 
in deze aanpak. Ook zij zullen wel 

beseffen dat een ballon die je maar 
blijft opblazen uiteindelijk ontploft.’

Hoe hou je als werknemer in  
zo’n bedrijf je journalistieke hart 
kloppend?
‘Door bijvoorbeeld nee te zeggen 
tegen geformatteerde journalistiek. 
Als je op pad bent gegaan met de 
opdracht: ‘Zoek drie cases, allemaal 
zoveel lettertekens…’, en de ene case 
blijkt een verhaal op te leveren dat 
stukken boeiender is dan de rest, durf 
daar dan plaats voor op te eisen. En 
andersom: geef het toe als iets 
‘vulling’ is. Ik ben begonnen bij een 
familieblad waar wel eens meewarig 
over wordt gedaan, maar waar ik veel 
heb geleerd. Zoals dit: je kon terugko-
men met een kleine tekst of een stuk 
van vier pagina’s al naargelang je 
‘oogst’. Vrouwenbladen zijn daar meer 
rigide in. Terwijl alles draait om 
verhalen die verteld moeten  
worden.’  
 

Voor naïeve types die vooral 
proberen om plezier uit hun werk 
te halen, is een uitnodiging voor 
een evaluatiegesprek een koude 
douche: hé, ik heb targets, straks 
een score en behalve een menstru-

Ilse Ceulemans: 'Het nieuwe werken vraagt een nieuwe manier 
van leidinggeven.' © Foto's Frank Bahnmüller
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voel de druk om te scoren, want het is 
normaal dat ze op de redactie willen 
dat alles in de krant staat.’
Vandenbempt: ‘Dat is ook bij ons zo. 
Eindredacteurs durven zeker te 
pushen terwijl het in mijn ogen 
bijvoorbeeld te vroeg is. Of niet 
relevant.’
Keygnaert: ‘De druk die wij voelen, 
komt dus niet noodzakelijk meer van 
concurrenten. Tien jaar geleden 
moest je er ook al voor zorgen dat je 
het beste stuk schreef.’ 
Vandenbempt: ‘Ik zal een voorbeeld 
geven. Stel dat een speler twee keer 
dronken op training is verschenen. En 
op zondag zit hij op de bank. Dan kan 
je niet zeggen dat het onbegrijpelijk is 
wat de trainer doet.’
Keygnaert: ‘Dan klinkt het als: hij 
heeft deze week niet goed getraind.’
Vandenbempt: ‘Voilà.’
Keygnaert: ‘Want je hebt het 
gehoord van iemand die je heeft 
gezegd dat je het niet mag schrijven.’
Vandenbempt: ‘Zo krijgen wij 
negentig procent van onze informatie. 
Terwijl dat wel vitale info is, want het 
maakt je beoordelingsvermogen 
groter. Het grote verschil tussen 
politieke journalistiek en de sport is 
dat politici de pers nodig hebben, 
terwijl dat bij de Rode Duivels niet 
het geval is. En dat verschil snappen 
politieke journalisten niet. Ze 
begrijpen niet dat wij op een zekere 
manier onze weg moeten gaan, altijd 
op zoek naar een delicaat evenwicht. 
In de politiek kunnen ze iemand tien 
keer afmaken, hij zal nog terug komen 
voor een interview.’

Die kritiek krijgt de sportjournalis-
tiek toch vaak. Sportjournalisten zijn 
niet kritisch genoeg. Het zijn te veel 
supporters. 
Vandenbempt: ‘Dat zijn twee 
verschillende dingen. Ik denk dat 
Stephan en ik kritisch genoeg zijn. 
Maar ik ben geen supporter.’
Keygnaert: ‘Ik ben alleen supporter 
van Real Madrid.’
Vandenbempt: ‘Het verwijt dat 
sportjournalisten te veel supporter 
zijn, vind ik terecht. En zeker bij de 
grote toernooien. Ook bij ons op de 
VRT trouwens. Ik heb daar op de 
redactie al veel discussies over gehad. 
Alleen al over het gebruik van het 
woord ‘wij’. Neen, het is niet ‘wij’, 
want wij spelen niet mee.’ 

Keygnaert: ‘Bij het ene ben ik wel 
meer emotioneel betrokken dan bij 
het andere. Dat heeft met mijn 
karakter en temperament te maken.’
Vandenbempt: ‘Dat is niet professio-
neel hé, Stephan. Het zou nu cru 
klinken om te zeggen dat het me niet 
kan schelen dat de Belgen verliezen. 
Ik heb liever dat ze winnen, dan is het 
plezanter om te werken. Maar het 
bepaalt mijn geluk niet.’
Keygnaert: ‘Marc Wilmots heeft in 
het begin van zijn moeilijke relatie 
met Het Laatste Nieuws een gesprek 
gehad met de hoofdredactie en geëist 
dat ik niet mee zou gaan naar het WK 
in Brazilië. Omdat ik volgens hem 
niet wilde dat de nationale ploeg 
resultaten haalde.’
Vandenbempt: ‘Dat is natuurlijk 
onzin.’

Dat was toch ook een egokwestie 
tussen jullie beiden?
Keygnaert: ‘Dat is niet waar. Ik had 
informatie die ik niet kon schrijven, 
maar die me wel in staat stelde om de 
bondscoach in een ander daglicht te 
zien. Ook andere collega’s op de krant 

kregen al snel veel informatie over hoe 
het eraan toe ging, dus zijn we heel 
snel zeer kritisch geweest.’

Daar is in andere media veel kritiek 
op gekomen.
Vandenbempt: ‘Als journalisten al 
over elkaar beginnen te schrijven, 
weten ze het echt niet meer en zijn we 
verkeerd bezig. Ik vind dat hij zeer ver 
gegaan is in het bekritiseren van 
Wilmots. En op een bepaald moment 
een attitude aannam: als het slecht 
gaat, is het de fout van Wilmots en als 
het goed gaat, hebben de spelers het 
gedaan zonder Wilmots. Dat vond ik 
niet meer serieus. Maar goed, na het 
WK in Brazilië had iedereen de 
informatie die Het Laatste Nieuws 
had. De spelers kwamen tegen de 
journalisten hun beklag doen, maar ze 
hebben zelf hun verantwoordelijkheid 
niet genomen. Dat is schuldig 
verzuim.’ 
Keygnaert: ‘Ik heb er dan wel een 
probleem mee dat Jan Mulder na de 
nederlaag tegen Spanje begint los te 
gaan op Eden Hazard, terwijl er nog 
tien anderen rondlopen.’

In het Koning Boudewijnstadion: 'Het grote verschil tussen politieke journalistiek 
en de sport is dat politici de pers nodig hebben.' © Foto's Lieven Van Assche
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atiecyclus ook een performance 
cyclus. Buikkrampen. Veel 
buikkrampen.

Zelf ga ik met dezelfde lichte 
tegenzin naar een evaluatiegesprek 
als naar de tandarts, maar jij bent er 
wel héél fel tegen gekant. Afschaf-
fen, die handel?
‘Absoluut! Frederik Anseel, professor 
Organisatiepsychologie, heeft er ook 
zijn bedenkingen bij en is bezig met 
het uitdokteren van een nieuw 
systeem, maar ik stel me de vraag: is 
het niet belangrijker dat je mensen 
motiveert in plaats van evalueert? 
Bovendien zijn de resultaten in onze 
job zo zichtbaar dat zo’n evaluatie 
absurd is: een artikel is goed of niet 
goed, punt. Voor vage jobs is het 
misschien nuttig, niet voor journalis-
ten.’

Wat mij frappeerde: op zo’n evalua-
tieformulier moesten uitsluitend 
meetbare dingen ingevuld worden.  
‘Ik heb de verkoop doen stijgen door 
het maken van goede covertitels.’ 
Hoe valt creativiteit te meten?
‘Ooit zei de HR-manager tegen mij 
dat er een ‘creativiteitsladder’ zou 
worden uitgetekend. Dat was toen ik 
aangaf geen team te willen leiden 
omdat dat dat nu eenmaal niet bij 
mijn persoonlijkheid past, maar ook 
niet eeuwig op hetzelfde loonniveau 
wou blijven steken: ervaring, creativi-
teit en knowhow zijn ook iets waard. 
Die factoren zouden dus op een dag in 
kaart gebracht worden. We zijn nu 
tien jaar verder en die ladder hebben 
we nooit gezien.’

Er wordt natuurlijk wel meer 
beoordeeld tijdens zo’n evaluatie- 
gesprek dan alleen hoe je je job doet. 
Of je een teamplayer bent  
bijvoorbeeld! 
‘Goed samenwerken is belangrijk, 
maar moeten we echt allemaal in 
dezelfde mal passen? Kijk naar 
topjournalisten zoals Johan An-
thierens. Die werden geprezen om 
hun eigenzinnige kijk, buitenbeentjes 
werden destijds aangemoedigd. En 
terecht.’

Na een tijdje, toen ik ik goed 
vertrouwd was met het elektroni-

sche kleurtjessysteem, begon ik het 
prettig te vinden om te testen hoe 
lang het duurde voor ik ‘oranje’ 
kreeg. Dan wilde ik bijvoorbeeld 
op een thuiswerkdag te weten 
komen of ik naar het toilet kan 
– dat is boven bij ons – zonder op 
oranje over te gaan.

Een computertoepassing die het 
mogelijk maakt om te zien hoe lang 
iemand achter zijn scherm zit, het 
komt onze ‘intrinsieke motivatie’ 
waar Rutger Bregman onlangs een 
stuk over schreef voor 'De Corres-
pondent', niet ten goede. Waarom 
houden sommige bazen toch zo vast 
aan dat thuiswerk onder toezicht? 
‘Angst. Blijkbaar zijn ze bang dat je er 
de kantjes vanaf loopt, waardoor ze 
blijven vasthouden aan het oude 
principe van command and control. 
Het nieuwe werken vraagt een nieuwe 
manier van leidinggeven die vertrekt 
vanuit vertrouwen. Of zoals de 
Braziliaanse ondernemer Ricardo 
Semler zegt: ‘Dat kleine percentage 
dat er de kantjes vanaf loopt, weegt 
niet op tegen het verlies in motivatie 
als je iedereen begint te controleren.’ 
Laat mensen zelf beslissen waar ze 
werken, en hoe. Het komt de resulta-
ten alleen maar ten goede.’

Een wereld waarin iedereen altijd 
thuis werkt, lijkt me anders ook niet 
ideaal. De beste journalistieke ideeën 
ontstaan soms aan de cola-automaat.
‘Voortdurend thuiszitten is niet de 
bedoeling, maar je leven slijten aan 
een kantooreiland leidt niet tot grote 
creativiteit. Als er vier paar ogen op 

mij gericht zijn, kom ik niet tot iets 
bijzonders, echt niet.’

Toch heb je ook anderen nodig om je 
invallen aan te toetsen. Hoe zit dat 
met je boek, eigenlijk? Hoe reageren 
collega-journalisten erop?
‘Ze zeggen me soms: Dat jij dat durft 
te schrijven. Daar schrik ik van. Dat is 
natuurlijk die bange houding die er 
een beetje ingeramd wordt op 
sommige redacties: pas maar op, want 
er staan tien anderen te trappelen om 
jouw job over te nemen. Kritiek 
hebben op de managementcultuur is 
taboe, net zoals je honderd jaar 
geleden geen kritiek mocht hebben op 
de Kerk. Daaruit blijkt hoe diep de 
managementlogica al in ons verankerd 
zit. Ons weekend moet renderen, 
onze relatie moet een win-winsituatie 
zijn, onze tijd moet opbrengen… 
Economische logica die ver van ons 
mens-zijn afstaat. We kiezen zelf hoe 
we daarmee omgaan, maar de 
journalistiek mag zich daar gerust een 
beetje van bevrijden.’

Je boek is meer dan een tragikomi-
sche aanklacht, je beschrijft ook hoe 
de toekomst eruitziet als we het roer 
omgooien. Geloof je echt dat dat 
mogelijk is?
‘Noem mij naïef, maar: ja. Enerzijds 
worden er bijna geen vaste contracten 
meer uitgedeeld, anderzijds is er die 
mal waar we allemaal in moeten 
passen: dat is een tegenstrijdige 
toestand die niet kan blijven duren. In 
het woord freelancer zit het woord 
‘free’; we zullen uiteindelijk evolueren 
naar een vrijere manier van samenwer-
ken. En door voorbeelden als De 
Correspondent weten we dat journalis-
tiek waarbij het weer om inhoud 
draait en die de lezer echt bij het 
verhaal betrekt, de toekomst is. Het is 
tijd voor iets nieuws, iets beters.'

Het ministerie van 
Werkplezier, Ilse 
Ceulemans & Serge 
Ornelis, uitg. WPG

Het lijkt niet 
meer uit te 

maken of je 
artikels of 

worsten maakt
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Marc Wilmots 
eiste bij de 
hoofdredactie 
dat ik niet zou  
meegaan naar 
het WK in  
Brazilië
KEYGNAERT

Mijn humeur 
wordt niet  
bepaald door 
het voetbal. 
Anders zat ik  
al lang in een 
gesticht
VANDENBEMPT
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Ook journalisten 
maken al eens  

een fout
Teken in op de groepsverzekering voor beroeps- 
aansprakelijkheid (inclusief bijbehorende rechtsbijstand) 
die de VVJ voor haar leden heeft bedongen.

VERZEKERDE RISICO'S:

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
• Zowel contractueel als buitencontractueel, wegens schade of nadeel veroor-

zaakt door fouten, onjuistheden, vergissingen, enz. Diefstal of verlies van 
documenten die om beroepsredenen aan de journalist werden toevertrouwd, 
e.d.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING
• De burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid wegens schade veroor-

zaakt aan derden of cliënten.

RECHTSBIJSTAND
• de strafrechtelijke verdediging in verzekerde geschillen
• de burgerrechtelijke verdediging in het kader van beroepsaansprakelijkheid in 

verzekerde geschillen
• voor loontrekkenden: de verdediging voor de arbeidsrechtbank.

PREMIE: €  250 PER JAAR, ALLE TAKSEN INBEGREPEN

ALLE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSFORMULIER OP WWW.JOURNALIST.BE
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de journalist          |          SERVICE



Jullie draaien allebei al een aantal 
jaren mee. Hoe hebben jullie de 
voetbaljournalistiek zien verande-
ren?
Vandenbempt: ‘De evolutie is er 
eentje naar meer afstand. Ik heb de 
tijd meegemaakt dat ik na de match in 
de kleedkamer mocht, waar de trainer 
nog van zijn neus aan het maken was.’
Keygnaert: ‘Ik heb perschefs uit de 
grond zien komen. Vroeger kregen we 
in het begin van het seizoen een map 
met alle telefoonnummers van spelers 
en trainers. Nu geven de clubs een 
mediagids met alle regels waar je je 
aan moet houden.’
Vandenbempt: ‘De laatste twintig 
jaar heb ik omzeggens alle trainingen 
van de nationale ploeg gezien. Dat is 
niet zozeer belangrijk voor de 
interviews, maar wel om te kijken hoe 
een speler zich gedraagt. Of de spitsen 
goed afwerken. Je ziet hoe er getraind 
wordt en met welk plan. Dat is een 
schat aan informatie. Marc Wilmots 
heeft op het eind de gesloten trainin-
gen ingevoerd. Dat is een verarming 
van de journalistiek.’

Het is de speeltuin van de journalistiek. En ze zijn niet altijd 
serieus te nemen. Zo klinken enkele vooroordelen over 

sportjournalisten. Radio-icoon Peter Vandenbempt (49) en 
HLN-chef voetbal Stephan Keygnaert (41) verdedigen zich, 

al schuwen ze de zelfkritiek niet.
HILDE VAN MALDEREN

‘Sportjournalisten zijn 
te veel supporter’

VOETBALPAUSEN STEPHAN KEYGNAERT  (HET LAATSTE NIEUWS) 

      &  PETER VANDENBEMPT  (RADIO 1)

Hoe lossen jullie dat op?
Keygnaert: ‘Voor een interland een 
hele week kranten maken zonder één 
training te hebben gezien of zonder 
een zinvolle persconferentie, probeer 
maar eens. Wij zijn daarom genoopt 
contacten te zoeken met spelers of om 
dat via een omweg te doen. Zo kom je 
vaak bij de makelaars. En dan moet je 
opletten dat je je bronnen niet 
verbrandt. Het komt de geloofwaar-
digheid van de journalistiek niet ten 
goede. De stukken die we nu schrij-
ven, zijn niet meer gebaseerd op wat 
we zien, maar op sms’en, korte 
telefoontjes, mails. Je kan met die 
basis wel een stuk maken, maar dat is 
ongenuanceerder, dus het wordt 
gevaarlijker om fouten te schrijven.’

Is het niet moeilijker om objectief te 
blijven als je dichter bij spelers en 
trainers staat?
Keygnaert: ‘Waarschijnlijk wel.’ 
Vandenbempt: ‘Het is een utopie om 
te denken dat wij honderd procent 
objectief zijn.’ 
Keygnaert: ‘Dat bestaat niet.’

Vandenbempt: ‘Je moet streven naar 
een zo groot mogelijke objectiviteit. 
En als het wit is, gaan we niet zeggen 
dat het zwart is omdat het over een 
toffe gast gaat. Maar zwart kan wel 
iets bleker zijn. Dat is niet altijd zo, 
maar je kan het toch niet uitsluiten.’ 

Voelen jullie tegenwoordig meer druk 
om te scoren?
Vandenbempt: ‘Bij ons speelt dat 
minder, omdat wij meer bezig zijn 
met verslaggeving.’
Keygnaert: ‘De druk is in die mate 
vergroot in vergelijking met vijftien 
jaar geleden dat je als journalist 
dingen weet en ze op de krant minder 
begrip hebben als je ze niet schrijft. 
Wij moeten toch een spagaat maken. 
Doordat je dichter bij spelers en 
trainers staat, bouw je een contact op 
dat verder gaat dan de pure relatie 
journalist-sporter of journalist-trainer. 
En zo kom je sneller in een situatie 
terecht dat je dingen te weten komt 
die je niet kan vertalen naar de krant. 
Het is niet altijd makkelijk om daar 
een evenwicht in te vinden. Dus ja, ik 
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Minister van Justitie Koen 
Geens (CD&V) zal in zijn perma-
nent overleg met de procu-
reurs-generaal wijzen op het 
bestaan van de wet die het 
journalistieke bronnengeheim 
beschermt.

Dat liet de Justitieminister verstaan na 
een onderhoud met een AVBB-dele-
gatie. De aanleiding voor het gesprek 
was de schending van het bronnenge-
heim van VRT-journalist Bart Aerts. 
Hij kreeg eind november een huiszoe-
king te verwerken, werd voor verhoor 
meegenomen naar Brugge en zag op 
de koop toe zijn smartphone in beslag 
genomen. Ondanks een verzetsproce-
dure bij de raadkamer weigert 
onderzoeksrechter Christine Pottiez 
het apparaat terug te geven.
De actie tegen journalist Aerts had 
niks te maken met de strijd tegen 
zware criminaliteit – wat de enige 
reden kan zijn om het journalistieke 
bronnengeheim te doorbreken. Ze 

volgde wel op kritische berichtgeving 
van de journalist over de zogenaamde 
Kasteelmoord. Volgens Aerts heeft de 
Brugse justitie een welbepaald spoor 
in die zaak te weinig uitgespit. Het 
leverde hem een vervolging op voor 
‘mededaderschap aan de schending 
van het inzagerecht in een strafdos-
sier’. Ook in gerechtelijke kringen 
overheerst de overtuiging dat dit geen 
voldoende basis vormt voor de 
aantasting van het journalistieke 
bronnengeheim.

Breder overleg
Zonder op de individuele zaak zelf in 
te gaan, erkent minister van Justitie 
Geens dat het openbaar ministerie 
moeite heeft met de huidige journalis-
tieke bronnenwet. Die is nochtans wat 
ze is, en Geens zal de kwestie dan ook 
aankaarten bij de procureurs-generaal. 
Hij denkt daarbij aan een breder 
overleg tussen gerecht en pers, zoals 
dat ook door vorige Justitieministers 

werd georganiseerd. De onderzoeks-
rechters bereiken is nog een ander 
paar mouwen, want zij staan nogal op 
hun onafhankelijkheid. Een mogelijk-
heid hier is dat het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding meer 
aandacht wekt voor de Bronnenwet.
In het Vlaams Parlement toonde ook 
minister van Media Sven Gatz (Open 
VLD) zich alleszins bekommerd. 
'Ook al is dit federale materie en 
spreek ik me niet uit over de grond 
van de zaak, het gerecht moet zich wel 
bewust zijn van de wet op het 
bronnengeheim', aldus Gatz in 
antwoord op een parlementaire vraag 
van zijn partijgenoot Jean-Jacques  
De Gucht.
Het incident-Aerts is overigens niet 
het enige recente geval van schending 
van het bronnengeheim. Ook elders 
ging het gerecht zich onlangs te 
buiten aan het uitpluizen van de 
telefooncommunicatie van een 
journalist. Die zaak krijgt binnenkort 
nog haar beslag. (PD)

VVJ kaart bronnengeheim aan  
bij Justitieminister Geens
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600 handtekeningen voor soepeler 
erkenning beroepsjournalist

Perskaarten blijven geldig tot eind februari

Zo'n 600 journalisten dringen 
in een petitie aan op meer 
soepelheid bij de erkenning van 
beroepsjournalisten, met name 
wat het combinatieverbod met 
commerciële nevenactiviteiten 
betreft. Bij de Erkenningscom-
missie wordt erop gewezen dat 
de wet nu al met de gepaste 
soepelheid wordt toegepast.

Diverse freelancejournalisten kregen 
recentelijk een brief van de Erken-
ningscommissie in de bus waarin die 
voorbehoud maakte tegen hun 
verdere erkenning als beroepsjourna-
list wegens commerciële nevenactivi-
teiten. Een van hen, Bas Bogaerts, 
schreef daarop een open brief die in 
enkele dagen tijd door zeshonderd 
collega’s mee werd ondertekend. Bas 
Bogaerts, die onlangs nog een 
Nikon-fotopersprijs won, erkent dat 

hij af en toe werk verricht voor een 
opdrachtgever buiten de perssector. 
‘Maar dat doe ik uit pure noodzaak. 
Dankzij dat zogenaamde commerciële 
werk kan ik – gelukkig maar – ook 
voor de krant blijven werken.’

Filosofie
Volgens de wet van 1963 kan een 
journalist maar worden erkend als 
beroepsjournalist – en dus een 
officiële perskaart krijgen – als hij of 
zij naast zijn journalistieke job geen 
commerciële nevenactiviteiten 
verricht. Dat combinatieverbod moet 
belangenvermenging tegengaan. 
Journalisten kunnen een wettelijke 
erkenning en faciliteiten zoals een 
officiële perskaart krijgen, is de 
filosofie van de wet, maar dan moeten 
ze behalve professioneel actief ook 
onafhankelijk zijn.
Bij de Erkenningscommissie wordt 

erop gewezen dat het combinatiever-
bod met commerciële nevenactivitei-
ten nu al soepel wordt ingevuld. 
Occasionele bijverdiensten worden 
veelal door de vingers gezien. Een 
probleem rijst wel wanneer iemand 
zich bijvoorbeeld online ook als 
commerciële fotograaf profileert.

VVJ dringt aan
De VVJ wees er al herhaaldelijk op 
dat de oorsprong van het probleem 
ligt in de onderbetaling van freelance-
journalisten, die daardoor niet anders 
kunnen dan andere inkomsten 
aanboren. Ze dringt daarom aan op 
een voldoende soepele toepassing van 
het combinatieverbod. Dat zou een 
erkenning als beroepsjournalist enkel 
in de weg mogen staan voor zover de 
nevenactiviteit de onafhankelijkheid 
van de journalist werkelijk in het 
gedrang brengt. (PD)

De nieuwe officiële perskaarten zijn op komst, 
maar met wat vertraging. Minister van Binnen-
landse Zaken Jan Jambon (N-VA) verlengt 
daarom de geldigheid van de huidige perskaarten 
tot eind februari 2017. 
De NMBS doet hetzelfde voor de treinkaarten 
— het treinpersoneel wordt hiervan op de 
hoogte gebracht.
Om en bij 1.900 Nederlandstalige beroepsjour-
nalisten zagen hun erkenning inmiddels 
hernieuwd voor de komende vijf jaar (2017-
2021). Intussen buigt de Erkenningscommissie 
zich nog over de aanvraag tot hernieuwing van 
een reeks anderen.
Actieve beroepsjournalisten die hun hernieu-
wing nog niet hebben aangevraagd, moeten zich 

nu echt wel haasten. Zij kunnen met een mail 
naar info@journalist.be nogmaals hun persoon-
lijke codes aanvragen voor de hernieuwingsaan-
vraag op het digitale platform dat hiervoor is 
gecreëerd. Professionele journalisten die werken 
voor vakmedia kunnen terecht op www.
ajpp-vjpp.be.
Tientallen journalisten kregen intussen een brief 
van de Erkenningscommissie met de vraag om 
hun huidige beroepssituatie te komen verduide-
lijken. Het is belangrijk dat zij op deze uitnodi-
ging ingaan en er niet van uitgaan dat hun 
erkenning afgewezen is. 
Journalisten voor wie de datum niet uitkomt, 
kunnen steeds vragen het onderhoud uit te 
stellen. (PD)
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Sinds we Christian Van Thillo (54) vier jaar 
geleden interviewden, breidde hij zijn imperium 
uit tot in Denemarken. Ook daar investeert de 
machtigste mediabaas van Vlaanderen in print, 
in weerwil van alle voorspellingen over de 
imminente dood van de klassieke krant. Tegelijk 
is hij met zijn bekende verve op de digitale 
sneltrein gesprongen, en dat legt hem geen 
windeieren: sinds mei dit jaar brengen online 
advertenties op HLN.be voor het eerst méér 
geld op dan de papieren versie. De omschake-
ling van print naar digitale platformen zorgt 
voor onzekere en zenuwachtige tijden. Is het 
daarom dat Van Thillo behoedzamer dan an-
ders lijkt en heikele thema’s omzeilt? Zoals dat 
in een kerstboodschap hoort, overheerst uiter-

aard zijn onwrikbaar optimisme.
MONICA MORITZ

DE KERSTBOODSCHAP VAN 
CHRISTIAN VAN THILLO

‘De onzekerheid is aan het keren. 
Elke dag groeit het geloof '
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Zit De Persgroep nu goed en wel  
op de digitale trein? 
Van Thillo: ‘Het zou straf zijn te 
zeggen dat we niét op die trein zitten. 
In België hebben we met HLN.be het 
grootste digitale medium van het land 
in huis. In Nederland en Denemarken 
staan we in de top drie. We investeren 
ontzettend veel in de digitale ontwik-
keling van onze media, maar het is 
nog steeds een leerproces. We zijn nog 
volop aan het ontdekken wat werkt en 
wat niet werkt. Zelfs bij onze financië-
le media, waar we het verst staan in 
onze digitale ontwikkeling, is het een 
evolutief proces.’ 

Het gaat plots wel hard.
‘Heel hard, maar minder hard dan 
veel doemdenkers dachten. Die waren 
ervan overtuigd dat papier in elkaar 
zou storten en dat je maar kon winnen 
door je uitsluitend op het digitale te 
concentreren. Zo werkt het niet.  
Het publiek leest niet in functie van 
technologie, maar wel in functie van 
gebruiksgemak en ervaring. Papier 
blijkt voor velen de beste drager om 
van journalistiek te genieten.  
De Persgroep verkoopt nog altijd 

één-komma-acht-miljoen papieren 
kranten per dag. Daarnaast is er een 
nieuwe categorie lezers ontstaan, 
namelijk de hybride abonnee die zegt: 
Doe mij maar digitaal tijdens de week, 
maar ’s weekends wil ik absoluut papier. 
Die wil expliciet géén digitale 
weekendkrant omdat hij online 
associeert met een jachtige werkweek. 
We hebben nu al meer dan 220.000 
hybride abonnees (bij De Morgen, 
Volkskrant, Trouw, Parool en AD) en 
die beïnvloeden ook onze manier van 
denken over de evolutie van de 
journalistiek. Ten slotte heb je de 
zuivere digitale lezers waarvan we er 
bij De Persgroep dagelijks 6 miljoen 
bereiken in de drie landen waar we 
actief zijn. Het gevolg is dat onze 
mediamerken nog nooit zoveel 
mensen hebben bereikt als vandaag. 
Maar de uitdaging blijft om dit alles 
nog te vertalen in een duurzaam 
succesvol zakelijk model.’ 
 
Er is vaak gevreesd, ook binnen  
De Persgroep, dat lezers van 
populaire kranten geen boodschap 
hebben aan hybride abonnementen. 
‘De lezers van selectieve kranten 
hebben altijd makkelijker betaald voor 
online en dus ook vlugger een shift 
naar die hybride abonnementen 
gemaakt. Doorgaans leiden ze een 
meer hectisch professioneel leven. Die 
zijn on the go en verkiezen tijdens de 
week digitale platformen. De kunst 
bestaat erin om een digitaal aanbod te 
ontwikkelen dat zich onderscheidt 
van alles wat gratis te vinden is. Denk 
aan nieuwe digitale kranten, geopti-
maliseerd voor tablet en smartphone, 
of aan unieke content achter de 
betaalmuur, of aan nieuwe diensten 
zoals Topics. Mensen die betalen voor 
digitale toegang moeten het gevoel 
krijgen dat het ook echt de moeite 
waard is. Daarom is het ook zo 
belangrijk om goed na te denken over 
wat je wel en niet deelt op sociale 
media. Je ziet duidelijk dat de 
populaire media de vraag over de 
combinatie van digitale en klassieke 
journalistiek anders beantwoorden 
dan de selectieve pers. Populaire 
nieuwsmedia combineren een 
betaalde krant met een gratis digitaal 
aanbod dat gefinancierd wordt met 
advertenties, terwijl selectieve titels 
ook digitaal meer en meer kiezen voor 
een te betalen model. Dat is een 
interessante evolutie.’ 

Tasten die digitale platformen de 
identiteit van een krant niet aan? 
Wordt die niet ‘geblendled’ en 
versnipperd? 
‘In mijn ogen niet echt, nee. Wij 
hebben de neiging om vanuit het 
klassieke mediamodel in een pipeline-
denken te zitten en een krant als één 
product te beschouwen. De lezer ziet 
dat zo niet, die abonneert zich niet 
meer op een krant maar op alles wat 
de titel te bieden heeft. We moeten 
ons publiek verleiden op alle platfor-
men. De kracht van een gedrukte 
krant is de mix van dingen die maakt 
dat je zegt: dit is mijn krant waarmee 
ik me identificeer omdat ze door 
dezelfde bril naar de wereld kijkt als 
ik. Dat gaat over inhoud, maar ook 
over taal, stijl en toon. Dat verklaart 
mee het succes van de print, want het 
is heel moeilijk om dezelfde totaal- 
ervaring online te bieden. En toch 
moet je ernaar streven. De dag dat je 
je neerlegt bij alleen maar online 
stukjes, apps en het snelste nieuws: 
bonne chance! Ik wil de uitgever nog 
zien die mij over 7 jaar komt vertellen 
dat hij daarmee iets fantastisch heeft 
bereikt. We moeten ons continu 
afvragen: op welk platform en 
wanneer hebben we met dit verhaal, 
deze invalshoek, dat interview de 
grootste impact? Dat denkpatroon is 
nieuw. Daarom proberen we geïnte-
greerde redacties te creëren, zodanig 
dat we alle journalistieke producties 
op het juiste platform publiceren.’

Zijn er op dit moment genoeg 
gekwalificeerde journalisten voor 
zo’n geïntegreerde redactie, of zitten 
die nog op school?
‘Dat heeft weinig met leeftijd te 
maken, wel met nieuwsgierigheid en 
talent. Je hebt curieuze mensen nodig 
die constant kijken naar wat er 
verandert in onze maatschappij en wat 
dat betekent voor ons vak. Natuurlijk 
zitten daar veel jongeren tussen, maar 
die missen soms het perspectief van 
een papieren krant en van wat die zo 
aantrekkelijk maakt voor onze lezers. 
De echte geïntegreerde werking van 
de redactie, die staat nog in haar 
kinderschoenen, dat geef ik toe. Het 
blijft een uitdaging om het verschil te 
maken met heel groot nieuws dat 
mensen al overal tien keer gezien en 
gehoord hebben. Dat is niet eenvou-
dig. Op zulke momenten zou ik geen 
hoofdredacteur willen zijn.’

‘De onzekerheid is aan het keren. 
Elke dag groeit het geloof '
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'Het Laatste Nieuws' maakte met 
Trump niet de beste indruk op papier.
‘Daarover kan je van mening verschil-
len, maar het is sowieso moeilijk om je 
met zulk nieuws te onderscheiden. 
Iedereen doet dan ongeveer hetzelfde. 
Maar een verrassend interview met 
Robbe de Hert, die nu van een 
OCMW-uitkering leeft, of de 
kankerreeks in De Morgen, dáár 
profileer je je mee. Met Trump wist ik 
op de duur echt niet meer wat ik waar 
gelezen had. Trouwens, als er groot 
nieuws is, zetten wij online de kraan 
gewoon open. Iedereen zit toch 
online. We gaan daar ook niet flauw 
over doen. Als wij zeggen: niks te 
paywallen vandaag, gooi maar open, 
dan is dat ook opportunistisch, 
vandaag gaan we ons visitekaartje 
afgeven: hier zie, alstublieft . Op zo’n 
dag knallen wij door de twee miljoen 
Vlamingen! Daar krijgt de redactie 
ook een kick van.’

Waarom werken er niet meer ervaren 
journalisten voor de sites? 
‘Online heeft heel lang licht en snel 
nieuws gebracht, en uit die korte 
Belga-achtige stukjes was geen 
journalistieke eer te halen. HLN.be 
was bijna een accident! Het is 
gegroeid uit de marketingdienst die 
zich afvroeg wanneer Van Thillo ooit 
eens zou beseffen dat er een site moest 
komen. Nu, dat was in 2003 en ik 
schaam mij daar achteraf niet eens 
over. Ik ben wel blij dat we het later 
ernstig genomen hebben. Daar is 
natuurlijk een zakelijke kant aan 
verbonden. Vroeger bracht online 
niks op. Dat is dit jaar, sinds mei, 
compleet veranderd. De inkomsten 
uit online advertenties zijn nu al elke 
maand groter dan die uit de krant en 
nu loont het om verder te investeren 
in betere online journalistiek.’

Hoe is dat zo kunnen evolueren?
‘Stijgend bereik, data-onderzoek, de 
wil van adverteerders om te weten wie 
ze bereiken -—en dat is natuurlijk 
beter meetbaar op internet dan op 
papier. De gold rush in adverten-
tieland heet nu programmatic buying, 
het geautomatiseerd kopen en 
plaatsen van online advertenties, het 
koppelen van websites aan de vraag 
van de adverteerder. Dat is een 
explosief stijgend deel van de adver-
tentiemarkt, mede door mobiele 
advertenties en video online.’ 

Dit jaar staat De Persgroep in het 
teken van innovatie. Wat betekent 
dat concreet? Nog meer IT'ers dan 
de 400 die er al zijn?
‘We zien de kijk- en leesgewoontes 
veranderen en we lanceren daarom 
ook nieuwe producten, zetten 
videoplayers op onze website etc.. 
Innovatie is geen buzzwoord dat je 
zomaar lanceert. Vroeger was IT een 
ondersteunende dienst van bedrijfs-
processen en nu moet je die betrekken 
bij het transformeren van je bedrijf. 
Vandaag bepaalt IT je product. Dan is 
de vraag: wie speelt daar eigenlijk 
welke rol? Zijn het IT'ers die onze 
toekomst voorschrijven of zijn het 
nog altijd de mensen die onze media 
maken? Het antwoord is dat het 
teamwerk is en ook dat is nieuw. Het 
gaat er niet alleen meer om zo goed 
mogelijke journalistiek te brengen. Je 
voelt dat heel het speelveld aan het 
veranderen is en we de piketjes 
moeten verzetten. Dat is een dubbele 
uitdaging en die zorgt voor onzeker-
heid. In 2020 hopen we dat de 
transformatie van het bedrijf stilaan in 
een plooi komt en wij een nieuw 
evenwicht gevonden hebben.’

Met een redactie in Antwerpen?
‘We moeten daar nog geraken, maar 
de kans is reëel dat het doorgaat. Ik 
ben mij er ook van bewust dat dit bij 
veel mensen voor onzekerheid zorgt 
en wij gaan er alles aan doen om die 
weg te nemen. Daarom zullen we 
persoon per persoon bekijken hoe we 
de verhuizing voor iedereen mogelijk 
maken. We beseffen dat het een hele 
klus wordt, maar iedereen begrijpt dat 
openbaar vervoer aan belang wint in 
een land dat constant stil staat. We 
willen ook dicht bij startende 
bedrijven en universiteiten zitten in 
het kader van onze innovatie en 
uiteraard is een vlotte en snelle 
verbinding met Rotterdam en 
Amsterdam van groot belang voor 
onze groep.’ 

En wat met mensen die laat werken: 
lay-out, eindredactie, fotoredactie?
‘Die zullen natuurlijk met de auto 
komen, maar die werken laat en 
hebben geen last van files.’ 

Zullen al die veranderingen, de 
geïntegreerde redacties, enz. de 
werkdruk niet nog opvoeren?
‘Die druk is anders, maar niet erger. ©
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Wat ik hoor, is hoopgevend. De 
onzekerheid van de voorbije jaren is 
aan het keren. We zijn onze redacties 
aan het transformeren en elke dag 
groeit het geloof dat multimediaal wel 
degelijk de toekomst is. Het werd lang 
als levensbedreigend beschouwd, 
terwijl het een geweldige kans is om 
ons beroep opnieuw uit te vinden.’ 

Jongere journalisten willen meer tijd 
voor hun gezin, minder hard werken 
en een leuke werkomgeving. Volstaat 
dat vandaag?
‘Ik moet al die jongeren toch teleur-
stellen wat het harde werken betreft. 
Als je meer vrije tijd wilt, moet je ook 
niet verwachten dat je evenveel 
terugkrijgt als iemand die hard werkt. 
Ik hoop dat die er heel veel plezier 
voor in de plaats krijgen, maar ik weet 
één ding: ik ken er geen die het 
gemaakt heeft zonder inspanning. 
Hard werken om iets te bereiken, is 
van alle tijden. Als jongeren zeggen 
dat ze nooit willen zijn zoals wij, fair 
enough, hopelijk gaan die tien keer zo 
gelukkig zijn. Ik geef wel toe dat ik 
daar weinig bij stilsta. Ik zeg altijd: 
jongens, als we winnen en het gaat 
goed vooruit, zijn we allemaal 
gelukkig. Waar ik het wel volmondig 
mee eens ben, is dat de werkomgeving 
prettig moet zijn en daar maken we 
werk van.’

Eurocommissaris Günther Oettinger 
heeft een Publishers Right voorge-
steld om het gratis gebruik van 
professionele mediaberichten tegen 

te gaan. U noemt dat ‘een erkenning 
van de waarde van een vrije en vitale 
pers’. 
‘Als jij hier straks buitenloopt en 
zonder mij te vragen een blad 
meegraait, dan zeg ik: die heeft dat 
gepikt. In de virtuele wereld praten ze 
dat soort diefstal altijd goed. Uitge-
vers hebben online aanvankelijk 
gigantisch veel fouten gemaakt, maar 
nu is het stof gaan liggen. Iedereen 
gebruikt die technologie wereldwijd 
en het is tijd om nog eens gewoon te 
zeggen: wat van u is, is van u, en wat 
van mij is, is van mij. Ik vind het niet 
normaal dat er op de nieuwe iPhone 
plots Apple-nieuws staat. Niemand 
heeft ons gevraagd of wij dat wel oké 
vinden. We leven, denk ik nog altijd, 
in een economische wereld waar 
eigendomsrecht een belangrijke rol 
speelt. Straks zullen derden niet meer 
aan de haal kunnen met onze content 
zonder voorafgaande goedkeuring.’

U zegt ook dat het Publishers Right 
het Wilde Westen van het internet 
niet helemaal zal temmen, maar wel 
juridische duidelijkheid zal brengen. 
‘Juist, maar we zijn er nog niet, er 
komen nog hearings, etcetera etcetera, 
en dan zie je weer wat een ontzettend 
traag dier Europa is. Roepen dat we 
wetgeving nodig hebben om ons te 
verdedigen mag dan defensief lijken, 
maar stoer doen helpt niet. Je hebt 
spelregels nodig, anders is het niet 
plezant. Het enige wat wij vragen, is 
dat ze onze toestemming vragen als ze 
onze content willen gebruiken, niets 
meer. Ik ga bij de bakker ook niet 
lopen met de pistolets.’ 

Worden hier niet alleen de uitgevers 
beter van?
‘Nee, want wij zullen meer kunnen 
investeren in onze redacties, dus daar 
wordt de journalistiek ook beter van. 
Wat een journalist vandaag schrijft, 
verdwijnt meteen in de natuur, dat is 
toch redelijk problematisch voor elke 
journalist, of dat nu een vaste of een 
freelancer is.’ 

Maar die moet voor een eenmalige 
betaling zijn content afstaan aan de 
uitgever, die het vrijelijk mag 
gebruiken, wereldwijd en bijna 'ad 
vitam aeternam'. 
‘Vroeger was uitgeven iets wat we via 
slechts één enkel distributiekanaal 
deden. Vandaag gebeurt hetzelfde 

Sinds mei  
dit jaar zijn  

de inkomsten  
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over meerdere platformen en dat zal 
in de toekomst niet verminderen. 
Daarom is het logisch dat uitgevers 
afspraken maken over een eenmalige 
vergoeding voor vrij gebruik op alle 
platformen. Het zou onverstandig zijn 
om het anders te doen.’ 

De tarieven voor freelancers zijn wel 
bedroevend. Een doorsnee artikel 
van 2000 tekens levert 80 euro op 
als het op de nationale pagina’s 
geraakt. In Nederland hebben ze zich 
daar en bloc tegen verzet.
‘Ik zie dat jullie goed geïnformeerd 
zijn. We hebben dit jaar in Nederland 
AD Nieuwsmedia gelanceerd en — 
laat dat heel duidelijk zijn — nood- 
zakelijke veranderingen doorgevoerd, 
met veel gedoe over freelance tarieven 
die ze uiteindelijk toch aanvaard 
hebben. Freelancers zijn vandaag vaak 
ondernemers en moeten zich aanpas-
sen aan de markt. Daar is niks aan te 
doen, want er bestaat zoiets als vraag 
en aanbod. Zo krijgen we nu ook 
informatie via meer efficiënte kanalen 
en daar mogen we niet tegen zijn. Het 
klassieke krantenbedrijf bestaat nog, 
maar het nieuwe komt er steeds 
vlugger bij. Stilletjesaan zijn de 
investeringen in IT vergelijkbaar met 
die in de drukkerijen vroeger, en dat is 
een gigantische kost. Ik weet dat die 
kritiek over tarieven er is, maar ken er 
absoluut de technische details niet 
van, dat laat ik met plezier over aan 
onze hoofdredacties.’ 

Hoe ziet de toekomst van de 
journalist eruit?
'Voor kwaliteitswerk zal er altijd 
plaats zijn, daar ben ik van overtuigd. 
Ook vandaag merk je dat kwaliteit 
bovendrijft, ondanks het grote 
aanbod. Het aantal goede journalisten 
zal zeker niet afnemen, integendeel, 
want het internet biedt nieuwe 
mogelijkheden. Als je de vraag echt in 
de breedte stelt en je neemt er ook 
meer uitvoerend of snel werk bij, dan 
zal de automatisering een deel van die 
jobs wel doen verdwijnen, maar de 
ruimte voor kwalitatieve journalistiek 
zal eerder toenemen.’

Wordt er bij ons minder geïnvesteerd 
in onderzoeksjournalistiek? Er zijn 
dit jaar zelfs geen Vlamingen 
genomineerd voor de Loep 2016.
‘Dat komt omdat wij andere klemto-
nen leggen. In Vlaanderen wordt er 

onvoorstelbaar veel geschreven over 
sport en politiek en dat verbaast de 
Nederlanders. Een voetbalwedstrijd, 
dat is bij hen een verslagje. Bij ons, als 
Club Brugge tegen Anderlecht speelt, 
ben je vertrokken voor vier pagina’s. 
Wat zij wel heel graag doen, en wij 
minder, zijn reconstructies van hoe 
iets in zijn werk is gegaan en dat is 
onderzoeksjournalistiek natuurlijk. 
Dat zit in hun genen.’

De kranten van De Persgroep nemen 
stukken van mekaar over, is dat niet 
sollen met de lezer?
‘Absoluut niet. Kijk naar de cijfers.  
De Morgen groeit en heeft de voorbije 
maanden serieuze vorderingen 
gemaakt. Voor mij is dat de krant die 
het best de nieuwe tijdsgeest vat. En 
het kan de lezer van DM nu eens geen 
bal schelen waar een artikel vandaan 
komt, als het maar goed is. Ja, wij 
delen inderdaad content binnen de 
groep. Een formidabel verhaal over 
Trump of over Clinton, dat is negen 
kansen op de tien geschreven door 
onze correspondent in NY, Arie 
Elshout. Waarom zou ik als hoofd- 
redacteur van DM, als ik daar toegang 
toe heb, mijn eigen stuk laten 
schrijven? En dan zeggen sommige 
mensen in het vak: straf dat er op 
pagina drie iets uit De Volkskrant staat. 
Het gaat er toch om onze lezer goed 
te bedienen? Nu kunnen journalisten 
de focus leggen op het eigen surplus in 
plaats van met een kleine redactie alles 
te willen doen. Dan ga je pas een 
slechte krant maken. Als er in de 
weekendbijlage van Trouw fantasti-
sche stukken staan dan zeg ik: dat wil 
een Vlaming ook lezen. Kijk of dat 

voor jullie lezer relevant is.’

Vier jaar geleden zei u nog: nooit een 
wereld zonder papier.
‘Als ik vandaag de alternatieven voor 
papier zie, denk ik dat nog altijd. Tot 
de dag dat jij hier binnenloopt met 
een plooibaar scherm waarop je op 
een aangename manier langere 
stukken kunt lezen. Ik heb zelf een 
digitaal abonnement op The Financial 
Times, omdat ik daar alleen artikels 
over de media zoek en niet heel die 
krant lees. In het buitenland ben ik 
ook blij als ik mijn krant online kan 
lezen als die daar niet te koop is. Een 
mens leert beter om te gaan met het 
digitale: je zoekt er iets en je vindt 
vaak meteen een antwoord. Dat is 
instant gratification. Voor een krant ga 
je rustig zitten, dat is verpozing.’ 

Zijn uw vele drukpersen nu  
afgeschreven?
‘Dat ik het niet weet, maar we 
gebruiken ze massaal, dat wel. En 
zolang wij onze kranten kunnen 
verkopen, zullen we het doen, hoe 
belangrijk we onze digitale ontwikke-
ling ook vinden. Dan zeggen de 
mensen wel smalend: jij met je passie 
voor je lezer! Maar die passie heeft ons 
toch redelijk ver gebracht.’ 

Ze noemen u zelfs Christian de 
Veroveraar. Hoe groot mag uw 
persimperium worden? 
‘De veroveraar? Zo heb ik de zaken 
nooit bekeken. 90% van onze 
acquisities kwamen op ons af. Soms ga 
je natuurlijk achter iets aan. Mecom is 
daar een voorbeeld van omdat we 
voelden dat consolidatie een nood-
zaak was in onze sector. Ik wil niet 
vergroten om te vergroten, maar op 
alle niveaus is schaalgrootte cruciaal 
in een wereld waar Facebooken en 
Googles leven die grote innovaties 
uitrollen naar miljarden mensen.’ 

Bent u nog altijd optimistisch over 
de toekomst van uw kranten en 
bladen? 
‘Ik ben optimistisch over de toekomst 
van de journalistiek, maar ik ben niet 
blind voor de uitdagingen. Zo hebben 
tijdschriften het een stuk moeilijker 
dan kranten om digitaal relevant te 
zijn. We weten dat het model van de 
toekomst multimediaal zal zijn en 
daarom is succes op alle platformen 
ook zo belangrijk.’

Freelancers  
zijn vaak  

ondernemers. 
Ze moeten zich 
aanpassen aan 

de markt
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600 handtekeningen voor soepeler 
erkenning beroepsjournalist

Perskaarten blijven geldig tot eind februari

Zo'n 600 journalisten dringen 
in een petitie aan op meer 
soepelheid bij de erkenning van 
beroepsjournalisten, met name 
wat het combinatieverbod met 
commerciële nevenactiviteiten 
betreft. Bij de Erkenningscom-
missie wordt erop gewezen dat 
de wet nu al met de gepaste 
soepelheid wordt toegepast.

Diverse freelancejournalisten kregen 
recentelijk een brief van de Erken-
ningscommissie in de bus waarin die 
voorbehoud maakte tegen hun 
verdere erkenning als beroepsjourna-
list wegens commerciële nevenactivi-
teiten. Een van hen, Bas Bogaerts, 
schreef daarop een open brief die in 
enkele dagen tijd door zeshonderd 
collega’s mee werd ondertekend. Bas 
Bogaerts, die onlangs nog een 
Nikon-fotopersprijs won, erkent dat 

hij af en toe werk verricht voor een 
opdrachtgever buiten de perssector. 
‘Maar dat doe ik uit pure noodzaak. 
Dankzij dat zogenaamde commerciële 
werk kan ik – gelukkig maar – ook 
voor de krant blijven werken.’

Filosofie
Volgens de wet van 1963 kan een 
journalist maar worden erkend als 
beroepsjournalist – en dus een 
officiële perskaart krijgen – als hij of 
zij naast zijn journalistieke job geen 
commerciële nevenactiviteiten 
verricht. Dat combinatieverbod moet 
belangenvermenging tegengaan. 
Journalisten kunnen een wettelijke 
erkenning en faciliteiten zoals een 
officiële perskaart krijgen, is de 
filosofie van de wet, maar dan moeten 
ze behalve professioneel actief ook 
onafhankelijk zijn.
Bij de Erkenningscommissie wordt 

erop gewezen dat het combinatiever-
bod met commerciële nevenactivitei-
ten nu al soepel wordt ingevuld. 
Occasionele bijverdiensten worden 
veelal door de vingers gezien. Een 
probleem rijst wel wanneer iemand 
zich bijvoorbeeld online ook als 
commerciële fotograaf profileert.

VVJ dringt aan
De VVJ wees er al herhaaldelijk op 
dat de oorsprong van het probleem 
ligt in de onderbetaling van freelance-
journalisten, die daardoor niet anders 
kunnen dan andere inkomsten 
aanboren. Ze dringt daarom aan op 
een voldoende soepele toepassing van 
het combinatieverbod. Dat zou een 
erkenning als beroepsjournalist enkel 
in de weg mogen staan voor zover de 
nevenactiviteit de onafhankelijkheid 
van de journalist werkelijk in het 
gedrang brengt. (PD)

De nieuwe officiële perskaarten zijn op komst, 
maar met wat vertraging. Minister van Binnen-
landse Zaken Jan Jambon (N-VA) verlengt 
daarom de geldigheid van de huidige perskaarten 
tot eind februari 2017. 
De NMBS doet hetzelfde voor de treinkaarten 
— het treinpersoneel wordt hiervan op de 
hoogte gebracht.
Om en bij 1.900 Nederlandstalige beroepsjour-
nalisten zagen hun erkenning inmiddels 
hernieuwd voor de komende vijf jaar (2017-
2021). Intussen buigt de Erkenningscommissie 
zich nog over de aanvraag tot hernieuwing van 
een reeks anderen.
Actieve beroepsjournalisten die hun hernieu-
wing nog niet hebben aangevraagd, moeten zich 

nu echt wel haasten. Zij kunnen met een mail 
naar info@journalist.be nogmaals hun persoon-
lijke codes aanvragen voor de hernieuwingsaan-
vraag op het digitale platform dat hiervoor is 
gecreëerd. Professionele journalisten die werken 
voor vakmedia kunnen terecht op www.
ajpp-vjpp.be.
Tientallen journalisten kregen intussen een brief 
van de Erkenningscommissie met de vraag om 
hun huidige beroepssituatie te komen verduide-
lijken. Het is belangrijk dat zij op deze uitnodi-
ging ingaan en er niet van uitgaan dat hun 
erkenning afgewezen is. 
Journalisten voor wie de datum niet uitkomt, 
kunnen steeds vragen het onderhoud uit te 
stellen. (PD)
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Jullie draaien allebei al een aantal 
jaren mee. Hoe hebben jullie de 
voetbaljournalistiek zien verande-
ren?
Vandenbempt: ‘De evolutie is er 
eentje naar meer afstand. Ik heb de 
tijd meegemaakt dat ik na de match in 
de kleedkamer mocht, waar de trainer 
nog van zijn neus aan het maken was.’
Keygnaert: ‘Ik heb perschefs uit de 
grond zien komen. Vroeger kregen we 
in het begin van het seizoen een map 
met alle telefoonnummers van spelers 
en trainers. Nu geven de clubs een 
mediagids met alle regels waar je je 
aan moet houden.’
Vandenbempt: ‘De laatste twintig 
jaar heb ik omzeggens alle trainingen 
van de nationale ploeg gezien. Dat is 
niet zozeer belangrijk voor de 
interviews, maar wel om te kijken hoe 
een speler zich gedraagt. Of de spitsen 
goed afwerken. Je ziet hoe er getraind 
wordt en met welk plan. Dat is een 
schat aan informatie. Marc Wilmots 
heeft op het eind de gesloten trainin-
gen ingevoerd. Dat is een verarming 
van de journalistiek.’

Het is de speeltuin van de journalistiek. En ze zijn niet altijd 
serieus te nemen. Zo klinken enkele vooroordelen over 

sportjournalisten. Radio-icoon Peter Vandenbempt (49) en 
HLN-chef voetbal Stephan Keygnaert (41) verdedigen zich, 

al schuwen ze de zelfkritiek niet.
HILDE VAN MALDEREN

‘Sportjournalisten zijn 
te veel supporter’

VOETBALPAUSEN STEPHAN KEYGNAERT  (HET LAATSTE NIEUWS) 

      &  PETER VANDENBEMPT  (RADIO 1)

Hoe lossen jullie dat op?
Keygnaert: ‘Voor een interland een 
hele week kranten maken zonder één 
training te hebben gezien of zonder 
een zinvolle persconferentie, probeer 
maar eens. Wij zijn daarom genoopt 
contacten te zoeken met spelers of om 
dat via een omweg te doen. Zo kom je 
vaak bij de makelaars. En dan moet je 
opletten dat je je bronnen niet 
verbrandt. Het komt de geloofwaar-
digheid van de journalistiek niet ten 
goede. De stukken die we nu schrij-
ven, zijn niet meer gebaseerd op wat 
we zien, maar op sms’en, korte 
telefoontjes, mails. Je kan met die 
basis wel een stuk maken, maar dat is 
ongenuanceerder, dus het wordt 
gevaarlijker om fouten te schrijven.’

Is het niet moeilijker om objectief te 
blijven als je dichter bij spelers en 
trainers staat?
Keygnaert: ‘Waarschijnlijk wel.’ 
Vandenbempt: ‘Het is een utopie om 
te denken dat wij honderd procent 
objectief zijn.’ 
Keygnaert: ‘Dat bestaat niet.’

Vandenbempt: ‘Je moet streven naar 
een zo groot mogelijke objectiviteit. 
En als het wit is, gaan we niet zeggen 
dat het zwart is omdat het over een 
toffe gast gaat. Maar zwart kan wel 
iets bleker zijn. Dat is niet altijd zo, 
maar je kan het toch niet uitsluiten.’ 

Voelen jullie tegenwoordig meer druk 
om te scoren?
Vandenbempt: ‘Bij ons speelt dat 
minder, omdat wij meer bezig zijn 
met verslaggeving.’
Keygnaert: ‘De druk is in die mate 
vergroot in vergelijking met vijftien 
jaar geleden dat je als journalist 
dingen weet en ze op de krant minder 
begrip hebben als je ze niet schrijft. 
Wij moeten toch een spagaat maken. 
Doordat je dichter bij spelers en 
trainers staat, bouw je een contact op 
dat verder gaat dan de pure relatie 
journalist-sporter of journalist-trainer. 
En zo kom je sneller in een situatie 
terecht dat je dingen te weten komt 
die je niet kan vertalen naar de krant. 
Het is niet altijd makkelijk om daar 
een evenwicht in te vinden. Dus ja, ik 
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Marc Wilmots 
eiste bij de 
hoofdredactie 
dat ik niet zou  
meegaan naar 
het WK in  
Brazilië
KEYGNAERT

Mijn humeur 
wordt niet  
bepaald door 
het voetbal. 
Anders zat ik  
al lang in een 
gesticht
VANDENBEMPT
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voel de druk om te scoren, want het is 
normaal dat ze op de redactie willen 
dat alles in de krant staat.’
Vandenbempt: ‘Dat is ook bij ons zo. 
Eindredacteurs durven zeker te 
pushen terwijl het in mijn ogen 
bijvoorbeeld te vroeg is. Of niet 
relevant.’
Keygnaert: ‘De druk die wij voelen, 
komt dus niet noodzakelijk meer van 
concurrenten. Tien jaar geleden 
moest je er ook al voor zorgen dat je 
het beste stuk schreef.’ 
Vandenbempt: ‘Ik zal een voorbeeld 
geven. Stel dat een speler twee keer 
dronken op training is verschenen. En 
op zondag zit hij op de bank. Dan kan 
je niet zeggen dat het onbegrijpelijk is 
wat de trainer doet.’
Keygnaert: ‘Dan klinkt het als: hij 
heeft deze week niet goed getraind.’
Vandenbempt: ‘Voilà.’
Keygnaert: ‘Want je hebt het 
gehoord van iemand die je heeft 
gezegd dat je het niet mag schrijven.’
Vandenbempt: ‘Zo krijgen wij 
negentig procent van onze informatie. 
Terwijl dat wel vitale info is, want het 
maakt je beoordelingsvermogen 
groter. Het grote verschil tussen 
politieke journalistiek en de sport is 
dat politici de pers nodig hebben, 
terwijl dat bij de Rode Duivels niet 
het geval is. En dat verschil snappen 
politieke journalisten niet. Ze 
begrijpen niet dat wij op een zekere 
manier onze weg moeten gaan, altijd 
op zoek naar een delicaat evenwicht. 
In de politiek kunnen ze iemand tien 
keer afmaken, hij zal nog terug komen 
voor een interview.’

Die kritiek krijgt de sportjournalis-
tiek toch vaak. Sportjournalisten zijn 
niet kritisch genoeg. Het zijn te veel 
supporters. 
Vandenbempt: ‘Dat zijn twee 
verschillende dingen. Ik denk dat 
Stephan en ik kritisch genoeg zijn. 
Maar ik ben geen supporter.’
Keygnaert: ‘Ik ben alleen supporter 
van Real Madrid.’
Vandenbempt: ‘Het verwijt dat 
sportjournalisten te veel supporter 
zijn, vind ik terecht. En zeker bij de 
grote toernooien. Ook bij ons op de 
VRT trouwens. Ik heb daar op de 
redactie al veel discussies over gehad. 
Alleen al over het gebruik van het 
woord ‘wij’. Neen, het is niet ‘wij’, 
want wij spelen niet mee.’ 

Keygnaert: ‘Bij het ene ben ik wel 
meer emotioneel betrokken dan bij 
het andere. Dat heeft met mijn 
karakter en temperament te maken.’
Vandenbempt: ‘Dat is niet professio-
neel hé, Stephan. Het zou nu cru 
klinken om te zeggen dat het me niet 
kan schelen dat de Belgen verliezen. 
Ik heb liever dat ze winnen, dan is het 
plezanter om te werken. Maar het 
bepaalt mijn geluk niet.’
Keygnaert: ‘Marc Wilmots heeft in 
het begin van zijn moeilijke relatie 
met Het Laatste Nieuws een gesprek 
gehad met de hoofdredactie en geëist 
dat ik niet mee zou gaan naar het WK 
in Brazilië. Omdat ik volgens hem 
niet wilde dat de nationale ploeg 
resultaten haalde.’
Vandenbempt: ‘Dat is natuurlijk 
onzin.’

Dat was toch ook een egokwestie 
tussen jullie beiden?
Keygnaert: ‘Dat is niet waar. Ik had 
informatie die ik niet kon schrijven, 
maar die me wel in staat stelde om de 
bondscoach in een ander daglicht te 
zien. Ook andere collega’s op de krant 

kregen al snel veel informatie over hoe 
het eraan toe ging, dus zijn we heel 
snel zeer kritisch geweest.’

Daar is in andere media veel kritiek 
op gekomen.
Vandenbempt: ‘Als journalisten al 
over elkaar beginnen te schrijven, 
weten ze het echt niet meer en zijn we 
verkeerd bezig. Ik vind dat hij zeer ver 
gegaan is in het bekritiseren van 
Wilmots. En op een bepaald moment 
een attitude aannam: als het slecht 
gaat, is het de fout van Wilmots en als 
het goed gaat, hebben de spelers het 
gedaan zonder Wilmots. Dat vond ik 
niet meer serieus. Maar goed, na het 
WK in Brazilië had iedereen de 
informatie die Het Laatste Nieuws 
had. De spelers kwamen tegen de 
journalisten hun beklag doen, maar ze 
hebben zelf hun verantwoordelijkheid 
niet genomen. Dat is schuldig 
verzuim.’ 
Keygnaert: ‘Ik heb er dan wel een 
probleem mee dat Jan Mulder na de 
nederlaag tegen Spanje begint los te 
gaan op Eden Hazard, terwijl er nog 
tien anderen rondlopen.’

In het Koning Boudewijnstadion: 'Het grote verschil tussen politieke journalistiek 
en de sport is dat politici de pers nodig hebben.' © Foto's Lieven Van Assche
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Vandenbempt: ‘Jan Mulder is 
natuurlijk in de eerst plaats een 
entertainer die de rol speelt die het 
publiek intussen van hem verwacht. 
Hij juicht mee en is mee ontgoocheld 
en reageert dus extreem. Niet als een 
objectieve analist dus. ’
Keygnaert: ‘Hij is een collega van 
mij, dus nu moet ik zwijgen.’
Vandenbempt: ‘Ik bedoel dat niet 
negatief. Hij brengt er wat animo in.’

De VRT postte tijdens het EK filmpjes 
van haar analisten die aan het 
juichen waren.
Vandenbempt: ‘En dat leidt er dan 
toe dat je niet meer objectief kan 
analyseren wanneer je uitgeschakeld 
wordt, want dan wordt het emotio-
neel in het negatieve. Analisten 
moeten met afstand kunnen analyse-
ren. Mijn humeur wordt niet bepaald 
door het voetbal. Anders zat ik al lang 
in een gesticht, want ik heb 10 jaar in 
hun spoor gelopen terwijl ze bijvoor-
beeld gingen verliezen in Armenië.’ 

Ik zie sportjournalisten wel eens 
selfies posten met voetballers. Dat 

komt je geloofwaardigheid als 
journalist toch niet ten goede?
Keygnaert: ‘Aaaaah, maar wij zitten 
allebei niet op Twitter of Facebook.’
Vandenbempt: ‘Niet doen, zeg ik 
altijd. Tenzij je Messi tegenkomt in de 
stad. Dan kan ik het nog begrijpen.’
Keygnaert: ‘Ik lach daar eens mee op 
mijn redactie. Maar dan zeggen mijn 
jonge collega’s dat ik niet mee ben met 
mijn tijd.’

Peter, één van jouw collega’s deed de 
ploegpresentatie van Club Brugge. Is 
dat deontologisch verantwoord?
Vandenbempt: ‘Daar zijn bij de VRT 
al lang zeer duidelijke regels over, het 
is niet zo moeilijk om te weten wat 
mag en wat niet mag. En dat mag dus 
niet. Ik vind trouwens ook dat 
commentatoren van de koers voor de 
wedstrijd niet op het startpodium 
moeten staan om de presentatie te 
doen, maar er wordt mij dan uitgelegd 
dat dat blijkbaar anders is.’ 

Voetballers hebben wel de neiging 
om neer te kijken op journalisten. 
Jullie zijn in de veertig. Hoe gaan 
jullie om met die jonge snotters?
Vandenbempt: ‘Veel voetballers 
kijken wellicht neer op de journalis-
tiek en op de journalisten, maar zijn 
wel professioneel genoeg om hun 
persverplichtingen na te komen. Er 
zijn overigens ook wel wat voetballers 
bij wie ik een keer het hoofd schud en 
er het mijne van denk.’
Keygnaert: ‘Pas op Peter.’
Vandenbempt: ‘Het is niet omdat ze 
meer geld verdienen dat ze per 
definitie ook meer voorstellen. Ik heb 
geen enkel probleem met voetballers 
die veel verdienen, als ze hun job maar 
doen. Wel met voetballers die er met 
hun klak naar gooien. En ik heb nooit 
gedacht : dat zijn jonge snotters met 
wie ik niet meer mee kan praten. Ook 
al zitten er intussen drie generaties 
tussen. Dat is natuurlijk omdat ik zelf 
ook bijzonder jong ben van geest. 
(Lacht) mag je daar bij zetten.’ 

Voetbal is emotie. Sportjournalisten 
worden meer dan andere journalisten 
soms zwaar aangevallen.
Keygnaert: ‘Daar heb ik geen 
problemen mee. Het schoonste 
compliment is dat ze op Anderlecht 
naar mij roepen dat ik een supporter 
van Club Brugge ben en omgekeerd.’

Vandenbempt: ‘Ik heb daar geen last 
van, omdat ik niet op sociale media 
zit. Dat is ook een vorm van zelfbe-
scherming. Hoe je het ook draait of 
keert, de verwijten mogen van de 
onnozelste onnozelaar komen, plezant 
is dat niet. Wie zegt dat hij daar 
allemaal boven staat, die vertelt de 
waarheid niet.’

Wat zijn de gevolgen van jullie job op 
jullie privéleven? Het lijkt me niet 
leuk om samen te zijn met iemand 
die ieder weekend weg is.
Keygnaert: ‘Mijn vriendin heeft me 
zo leren kennen. Ze heeft het nooit 
anders geweten.’
Vandenbempt: ‘Mijn vrouw wel. Zij 
is getrouwd met een leraar die ’s 
avonds het eten klaar had wanneer ze 
thuiskwam. En dan waren er ook nog 
die drie maanden verlof. Eigenlijk 
heeft ze een kat in een zak gekocht.’
Keygnaert: ‘Ik ben twee jaar geleden 
papa geworden en sindsdien is mijn 
werk niet meer mijn enige prioriteit. 
Als het even kan, tracht ik mijn zoon 
nog te zien voor hij gaat slapen.’
Vandenbempt: ‘Bij mij is de realiteit 
dat het werk altijd voorgaat. Dat is 
pijnlijk en ik zou liever iets anders 
zeggen, maar het is nu eenmaal zo. 
Alles staat in functie van mijn werk en 
mijn gezin moet daarin meedraaien. 
Ik vind dat voor alle duidelijkheid 
niet normaal.’

Gaan jullie dit tot jullie 65ste doen?
Keygnaert: ‘Neen. Ik kan me 
inbeelden dat ik nog iets anders doe, 
maar waarschijnlijk wel in de voetbal- 
wereld, want het is het enige waar ik 
goed in ben.’

Het waaide al eens dat een voetbal-
club je wilde inlijven voor een 
sportieve functie.
Keygnaert: ‘Bij de juiste club, bij de 
juiste mensen met de juiste jobinvul-
ling misschien.’
Vandenbempt: ‘Ik denk niet dat ik 
die totale betrokkenheid volhoud tot 
mijn 65ste. Want het gaat niet alleen 
om de vele matchen.’
Keygnaert: ‘Maar die geven toch nog 
altijd de grootste kick.’
Vandenbempt: ‘Dat is het mooiste 
van de job.’
Keygnaert: ‘Ik kan er echt gelukkig 
van worden als ik in mijn auto stap 
om naar een match te rijden.’
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Word ook in 2017 lid
(HET  BLIJFT  NU EENMAAL HARD NODIG)

VOORDELEN
•  toegangs- en andere werkfaciliteiten bij allerlei evenementen
•  service-op-maat over je journalistenstatuut
•  essentiële informatie via het magazine De Journalist, de website journalist.be 

en de jaarlijkse JournalistenAgenda
•  diverse materiële voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van vervoer

AANDACHTSPUNTEN
• de VVJ blijft gaan voor behoorlijk bezette en onafhankelijke redacties,
• degelijke lonen en vergoedingen voor journalisten
• beheersbare werkdruk en een goede work/life-balans
• houvast voor freelancejournalisten
• redactiestatuten, redactieraden en redactiedélégué’s

DANKZIJ DE VVJ
• is er een wettelijk statuut voor beroepsjournalisten
• bestaat wetgeving ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim
• genieten loontrekkende beroepsjournalisten van een aanvullend 

journalistenpensioen
• is er een breed basisplatform voor deontologie en zelfregulering via de Raad 

voor de Journalistiek
• kunnen journalisten aanspraak maken op hun auteursrechten (i.s.m. de JAM)  
• vallen auteursrechten onder een voordelig belastingtarief
• beschikken beeldjournalisten over een platform en faciliteiten om zich 

kenbaar te maken (i.s.m. VVBJ)

ALLE INFORMATIE OP WWW.JOURNALIST.BE

JOURNALISTENAGENDA 2017

Volgende maand reikt de Vereniging van Onderzoeks-
journalisten (VVOJ) haar jaarlijkse prijzen uit. Bij de  
11 genomineerden voor De Loep 2016 is er geen enkele 
Vlaamse journalist. Toeval? Of een teken aan de wand?
PETER GORLÉ

De koudwatervrees 
van de Vlaamse 
onderzoeksjournalist

GEEN ENKELE BELGISCHE INZENDING BIJ  NOMINATIES DE LOEP 2016
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Voor de drie categorieën (tekst-, 
audiovisuele en digitale producties) en 
de aanmoedigingsprijs voor jong 
talent zijn elf inzendingen genomi-
neerd. NRC Handelsblad en De 
Groene Amsterdammer zijn de grote 
slokoppen met ieder drie nominaties. 
De opvallendste vaststelling is dat de 
negenkoppige jury geen enkele 
Vlaamse inzending heeft genomi-
neerd. ‘Tja, het is een oud zeer. Er zijn 
steevast minder Vlaamse inzendingen 
dan Nederlandse en vaak ligt de 
kwaliteit van de Nederlandse inzen-
dingen gewoon een stuk hoger’, zegt 
Jan Hauspie, zelf winnaar van De 
Loep in 2006 met een reportage over 
de zaak-Ye in Sport/Voetbalmagazine 
en één van de drie Vlaamse leden van 
de jury die dit jaar De Loep uitreikt.

Hollands imago
Dit jaar ontving de VVOJ 56 
inzendingen uit Nederland én 
Vlaanderen. 
‘Daarbij waren er maar tien inzendin-
gen uit Vlaanderen: twee audiovisuele 
producties, één digitale en zeven 
tekstproducties, maar toevalligerwijs 
konden zij de jury minder bekoren’, 
zegt directrice Tanja van Bergen van 
de VVOJ. ‘Ook ik vraag me af wat 
hier aan de hand is, want hier word ik 
als nieuwe directrice van de VVOJ 
niet vrolijk van.’
Zou het kunnen dat de Nederlandse 
journalisten gewoon beter zijn? 
‘Nee, dat niet’, zegt Jan Hauspie. ‘Ik 
denk dat één van de problemen is dat 
de VVOJ nog te veel wordt gezien als 
een Nederlandse organisatie.’
Dat weerspiegelt zich ook bij de 
leden: de vereniging groepeert 600 
journalisten, onder wie slechts 80 
Belgen. ‘Dat zouden er eigenlijk 200 
moeten zijn’, zegt van Bergen. ‘We 
hebben dus nog werk voor de boeg.’

Meer tijd en ruimte
Toch is het ‘Hollandse’ imago van de 
VVOJ niet de enige verklaring voor 
de scheeftrekking. 
‘Cijfers heb ik niet, maar ik heb toch 
stellig de indruk dat de Nederlandse 
media meer tijd en ruimte uittrekken 
voor het werk van langere adem’, zegt 
Jan Hauspie. ‘De Vlaamse inzendin-
gen komen ook meestal uit het zelfde 
kleine kringetje van de redacties van 
De Tijd, De Standaard en het VRT- 

reportagemagazine Panorama.’
‘De Nederlanders zijn gewoon met 
meer en er zijn meer media met 
aandacht voor onderzoeksjournalis-
tiek’, zegt ook Lars Bové van De Tijd, 
die in 2014 De Loep won voor 
‘LuxLeaks’ met Kristof Clerix van 
MO*Magazine en drie Nederlandse 
collega’s van Trouw. ‘In België zijn de 
middelen beperkter. Hier moet je 
kiezen voor een onderwerp waarvan je 
op voorhand zo goed als zeker bent 
dat er iets uitkomt. Anders kan je er 
niet aan beginnen. In Nederland ligt 
dat soms anders, zoals bij het Finan- 
cieele Dagblad en Trouw, die met 
Investico een eigen platform voor 
onderzoeksjournalistiek hebben.’
Ook Tanja van Bergen gelooft niet dat 
de Nederlandse collega’s systematisch 
beter zouden zijn. ‘Werp een blik op 
de lijst van de winnaars van de vorige 
jaren’, suggereert ze. (zie kaderstuk)

Mentaliteit
Waar loopt het dan wel mis? ‘Vlaamse 
journalisten hebben nog te vaak 
koudwatervrees om aan onderzoeks-
journalistiek te beginnen’, zegt Lars 
Bové. ‘Het is een mentaliteit. Al te 
vaak blijven de goede ideeën hier op 
het schap liggen. Het komt er nooit 
van, bij gebrek aan tijd en energie.’
Bij De Tijd willen ze daar alvast 
verandering in brengen. Bové is er 
aangesteld als coördinator onder-
zoeksjournalistiek. ‘Ik moet de 
collega’s bij De Tijd aanmoedigen om 
hun tanden in een groter project te 
zetten en hen tips en trucs aanleren 
om zo’n project tot een goed einde te 
brengen. Want ook de lezers houden 
van onderzoeksjournalistiek, zo 
merken we na de publicatie van de 

Bahamas Papers en de Panama Papers.’
Tanja van Bergen vindt dat de 
Vlaamse journalisten hun fatalisme 
van zich moeten afschudden en wat 
meer Hollandse branie mogen tonen. 
‘De Vlamingen doen zich te kort.  
Ze kijken voortdurend naar wat niet 
kan. Het is echt niet zo dat de 
Nederlandse media zoveel meer 
mensen en tijd ter beschikking 
hebben. De cel onderzoeksjournalis-
tiek bij De Volkskrant is net opge-
doekt. Soms moet je gewoon tegen 
jezelf zeggen: dit is zo belangrijk dat 
ik hiervoor ga. Desnoods dag en 
nacht. De journalisten die de Panama 
Papers uitbrachten, onder wie Lars 
Bové en Kristof Clerix, hebben dat 
bovengespit in de weken dat Brussel 

werd getroffen door de aanslagen van 
22 maart. Ik kan je verzekeren dat ze 
toen weinig geslapen hebben. En dan 
hadden ze de pech dat de collega’s van 
de Süddeutsche Zeitung vroegen om 
de publicatie uit te stellen van eind 
maart tot begin april, na de deelstaat-
verkiezingen in Saksen-Anhalt. 
Daardoor verschenen de eerste 
reportages over de Panama Papers  
pas na de deadline van 31 maart 2016 
voor inzendingen voor De Loep. 
Anders was er dit jaar wellicht wel  
een Vlaamse nominatie.’

De Vlamingen doen zich 
te kort. Ze kijken 
voortdurend naar wat 
niet kan.
TANJA VAN BERGEN, VVOJ

Vlaamse winnaars
2015  T Lars Bové (De Tijd) en Kristof Clerix (MO*), LuxLeaks
2014  T Geert Sels (De Standaard), Gestolen nazi-kunst 
2012 V Wim Van Den Eynde (VRT Panorama), Mistoestanden in Hasseltse politieregio
2011 V Dirk Leestmans (VRT Panorama), ‘Te gek om los te lopen’
2010 P Mathias Bienstman en Berber Verpoest (MO*), ‘Reynders spot met het parlement’
2009 P Steven Vandenbergh en Johan Denis (Brussel deze Week), ‘Één arts, twee petjes’
2007 T Marleen Teugels en Nico Krols (Knack), ‘Asbest, de seriemoordenaar’
 T Frieda Joris (Het Laatste Nieuws), Asbestdossier over school in Genk
2006 T Jan Hauspie en Chris Vandenabeele (Sport/Voetbalmagazine), ‘De zaak-Ye’
2005 P Kristof Clerix (MO-magazine), ‘From Brussels with Love’

Tekst      Audiovisueel      Aanmoedigingsprijs
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3 JONGE WOLVEN REAGEREN OP  
KRITIEK VAN HUMO-CORYFEE

THEMA

Hoe technologie uw 
job zal veranderen

JÖRGEN OOSTERWAAL

‘Journalistiek is te 
veel verburgerlijkt'

ONDERZOEKSJOURNALISTIEK

Kunnen ze het beter 
in Nederland?

Hier zijn we, 
Wilfried!
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LIDGELDEN /  KOSTENBIJDRAGEN 2017

BEROEPSJOURNALIST – lid VVJ  1 15

Waarborg autopersplaat (eenmalig) 40

BEROEPSJOURNALIST – GEEN LID VVJ
Administratiekost perskaart 5 jaar 100
Jaarlijks validatievignet perskaart 50
Waarborg autopersplaat (eenmalig) 65
Jaarlijks validatievignet autopersplaat 50

STAGIAIR-BEROEPSJOURNALIST 80

PERSMEDEWERKER = JOURNALIST IN BIJBEROEP 65

TECHNICUS – LID VVJ 65

TECHNICUS – GEEN LID VVJ
Administratiekost T-kaart 40
Jaarlijkse validatievignet T-kaart 15

ERELID (OUD-JOURNALIST) 60

DOCENT JOURNALISTIEK 60

STUDENT JOURNALISTIEK 50/40/30-20
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Voor erkende beroepsjournalisten volstaat betaling om hun lidmaatschap te 
hernieuwen en hun persdocumenten te krijgen.

Stagiairs, persmedewerkers, technici en ereleden krijgen tevens per post een 
formulier toegestuurd dat ze moeten invullen en terugsturen.

U kunt uw bijdrage overschrijven op rekening BE33 2100 3197 0646  
van de VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel.
Vermeld uw naam en erkennings- of lidnummer in de mededeling.

Na ontvangst van uw betaling bezorgen we u spoedig uw documenten:
• Voor beroepsjournalisten: uw nieuwe officiële perskaart 2017-2021 met het 

validatievignet voor 2017; desgevallend ook de autopersplaat en bijhorende 
validatievignet voor 2017

• Voor technici: de nieuwe T-kaart en het jaarlijkse validatievignet
• Voor stagiairs, persmedewerkers, ereleden en studenten/docenten journalistiek:  

uw VVJ-lidkaart voor 2017
• Voor beroepsjournalisten en stagiairs: het NMBS-formulier voor de gratis treinkaart
• VVJ-leden ontvangen bovendien automatisch De Journalist en de Journalisten- 

agenda, krijgen toegang tot de volledige website www.journalist.be, inclusief de 
Journalistendatabank, en kunnen met elke vraag of elk probleem onmiddellijk 
contact opnemen met het VVJ-secretariaat of een VVJ-vertegenwoordiger op de 
redacties.
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De wereld kijkt met ingehouden adem naar het 
Midden-Oosten. Twee jonge Belgische journalistes, 
Annabell Van Den Berghe (30) en Ruth Vandewalle 
(29), berichten vanuit de turbulente regio. Geen 
vanzelfsprekende werkplek.
TIM DEVRIESE

‘Toon oprechte 
interesse en mensen 
openen hun hart’

CORRESPONDENTES IN  HET  MIDDEN-OOSTEN
ANNABELL VAN DEN BERGHE (30)  EN RUTH VANDEWALLE (29)

‘Ik wilde de taal en de cultuur écht 
ontdekken. Ik had gevoel dat ik dáár 
moest zijn’, vertelt Annabell. 
Annabell verhuist in 2008, Ruth volgt 
een jaar later. President Moebarak zit 
nog stevig in het zadel, van een 
Arabische lente is nog geen sprake. 
Tot 2011, een revolutiejaar in Egypte. 

H
un verhaal begint gelijksoortig. 
Zowel Annabell als Ruth 
behaalt haar bachelordiploma 
Arabisch en Hebreeuws aan de 

Gentse universiteit. De twee zijn geen 
studiegenoten, maar ze beslissen wel 
elk apart om na hun academische 
opleiding te gaan studeren in Egypte. 
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Annabell en Ruth zijn allebei 
gebleven in Caïro, de immense 
hoofdstad van het land. Uit liefde 
voor de stad en voor de taal. Tot de 
revolutie uitbreekt en de hele wereld 
weet waar het Tahrirplein ligt en 
snakt naar nieuws. Annabell: 'Egypte 
was toen werkelijk een hotspot voor 
jonge journalisten. Het land was goed 
en goedkoop bereikbaar. Iedereen 
wilde op Tahrir zijn. Ik wilde zelf niet 
aan het front staan en daarover 
berichten. Ik heb zelfs weinig 
geschreven in die eerste paar maan-
den, ik heb de revolutie vanop afstand 
beleefd. Ik wilde niet per se een stuk 
in de krant, ik wilde de dingen 
begrepen hebben.’ 

Machtig medium

Haar journalistieke inzicht komt niet 
uit het niets. Al op de middelbare 
school schrijft ze recensies, en 
wanneer ze na het secundair op haar 
eentje naar Peru reist, houdt ze haar 
familie en vrienden met blogposts op 
de hoogte. Intussen is niet alleen haar 
standplaats veranderd, ze schrijft 
intussen onder andere voor The 
Washington Post. ‘Ik heb wel voor 

televisie gewerkt, onder andere als 
correspondent voor de VRT, maar 
mijn hart ligt toch bij de geschreven 
pers.’
Dat ligt anders bij Ruth Vandewalle. 
Zij werkt als tv-producer vooral voor 
Nederlandse omroepen, onder andere 
voor het programma Nieuwsuur. 
‘Televisie is een heel machtig medium, 
zeker in Egypte, waar zo veel mensen 
niet kunnen lezen of schrijven. Maar 
ook bij ons is de impact van televisie 
enorm. In een nieuwsstukje van twee 
minuten is er weinig plaats voor 
nuance. Veel clichés steken de kop op. 
Neem nu dat van ‘de schreeuwende 
Arabier’, een stereotype beeld dat heel 
vaak terugkomt. Ik ben me erg bewust 
van beeldvorming. Het gebeurt dat ik 
de geïnterviewde vraag om zijn of haar 
verhaal wat rustiger te vertellen. 
Dezelfde boodschap, ander beeld. Dat 
spel vind ik bijzonder interessant.’
Intussen is de revolutionaire sfeer in 
Egypte weggeëbd en heeft het leger de 
regie van het land weer strak in 
handen. Kan een buitenlandse 
journalist dan wel nog zijn of haar 
werk doen? 
‘Het klopt dat de marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken steeds 

kleiner worden’, zegt Ruth. ‘Ik heb een 
Franse collega die van de ene dag op 
de andere het land niet meer binnen-
mocht. Dat kan ook mij zomaar 
overkomen. Anderzijds mag je niet 
vergeten dat Egypte een enorm land 
is. Mensen stoppen er niet met leven, 
het gewone leven gaat verder.’
Net dat gewone leven wil Ruth 
Vandewalle in beeld brengen.  
‘Human interestprogramma’s vind ik 
interessant, net omdat beeldvorming 
een stokpaardje van me is. Zo werkte 
ik onlangs mee aan het Nederlandse 
jongerenprogramma Danny in 
Arabistan voor de Nederlandse 
omroep NTR. We filmden rappers en 
vrouwen die op de scooter door Cairo 
rijden, een heel ander beeld dan dat 
we in het Westen gewend zijn. Maar 
dat dagelijkse leven is natuurlijk geen 
nieuws en krijgen we dus zelden te 
zien.’

Breder werkterrein
Nu de onmiddellijke journalistieke 
frontlinie niet langer op het Tahrir-
plein ligt, is ook het werkterrein van 
de twee journalistes verbreed. Ruth 
Vandewalle werkt aan documentaires 

Ruth werkt aan documentaires in Libië,  
Jordanië en Irak.

Annabell schrijft over impact van 
oorlogen in Midden-Oosten, vluchtelingen 
en de islam in Europa.
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in Libië, Jordanië en Irak. Annabell 
schrijft over de vluchtelingencrisis,  
de impact van de oorlogen in het 
Midden-Oosten in het Westen en 
over de islam in Europa. 
‘Ik wil meer schrijven over de 
vluchtelingencrisis’, zegt Annabell. 
‘Misschien komt dat omdat ik zelf  
de vrucht van een vlucht ben. Ik ben 
half Hongaars, een deel van mijn 
Hongaarse familie vluchtte naar 
België na de opstand van 1956. De 
vluchtelingencrisis van vandaag komt 
dus behoorlijk dichtbij.’ 

Vrouw-zijn
Ook al was het de bedoeling om 
vanuit het Midden-Oosten over  
de problematiek te berichten  
— Annabell wilde eigenlijk haar 
standplaats naar Bagdad verhuizen 
— toch werkt ze nu vanuit België. 
‘Toen ik in Brussel was om mijn 
nieuwe standplaats te regelen, pleegde 
IS aanslagen in Parijs. Toen de link 
met België en Brussel duidelijk werd, 
werd ik ook gecontacteerd door  
The Washington Post, BBC en CNN. 
Nu is België dus mijn standplaats, 
maar ik reis nog vaak terug naar het 
Midden-Oosten.’

‘Ach’, zucht Annabell wanneer ze de 
vraag hoort of haar sekse een rol speelt 
in haar werk. Het is inderdaad geen 
vraag die de Rudi Vranckxen van de 
wereld om de haverklap moeten 
beantwoorden. ‘Ik begrijp de vraag 
natuurlijk wel, maar ik wil benadruk-
ken dat mijn vrouw-zijn geen enkele 
impact heeft op mijn werk. Het 
beïnvloedt wel hoe ik contacten leg. 
Sommige mannen wilden in Egypte 
bijvoorbeeld geen rechtstreeks contact 
met een vrouw, of een vrouw niet met 
een man. Discriminatie bestaat,  
zowel positief als negatief, in elke 
beroepstak.’

Spelen met genderrol
Het is ook niet de eerste keer dat 
Ruth de vraag te horen krijgt. ‘Kijk, ik 
weet niet hoe het is om als man een 
reportage te maken, net zomin als zij 
weten hoe het is om er een te maken 
als vrouw. Feit is wel dat ik hoofdzake-
lijk samenwerk met mannelijke 
correspondenten. Er zijn inderdaad 
weinig vrouwen in het veld. Ik haal er 
als westerse vrouw die Arabisch 
spreekt wel mijn voordeel uit. Ik kan 
spelen met de genderrol. Ik kan mee 

op stap met de jongens, maar mag ook 
binnen in de kamer waar de vrouwen 
samenzitten – meestal verboden 
terrein voor mannelijke buitenstaan-
ders. Dat opent veel deuren.’
Zo verbazen veel (mannelijke) 
collega’s zich erover dat ze samen met 
Bieke De Poorter, een Belgische 
fotografe bij het prestigieuze  
fotoagentschap Magnum, binnen  
mag bij gewone Egyptische gezinnen 
om er te overnachten en foto’s te 
nemen. ‘Het gaat vooral over oprechte 
interesse, empathie. Toon je dat als 
programmamaker of journalist, dan 
voelen mensen dat en openen ze hun 
huis en hart.’
De revolutie in Egypte mag dan al een 
stille dood gestorven zijn, de hele 
regio blijft een onvoorspelbare en 
interessante plek voor journalisten. 
De regio is niet alleen een geopolitie-
ke speelbal, ook de socioculturele en 
demografische veranderingen die er 
zitten aan te komen — zestig procent 
van de Egyptische bevolking is jonger 
dan 30 — blijven voer voor gesprek. 
Intussen blijven Annabell en Ruth 
gedreven nieuws maken.

© foto's: Joris Hentenaar, ingezonden

‘De marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken, 
worden steeds kleiner’
RUTH

© Foto's Joris Hentenaar, ingez.
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‘De marges waarbinnen 
journalisten kunnen werken, 
worden steeds kleiner’
RUTH

DOSSIER 1630 
Opsporingsonderzoek 

in het gedrang?
—

KLAGER: Parket Brugge
TEGEN: Tim Lescrauwaet

UITSPRAAK: De klacht is ongegrond

FEITEN
De klacht gaat niet over een gepubliceerd artikel, maar over de 
journalistieke handelwijze van journalist Tim Lescrauwaet. Volgens 
het parket van Brugge had de journalist de dochter van een man 
die 33 jaar geleden verdween niet mogen contacteren toen de 
auto met stoffelijke resten van de man dit voorjaar uit de vaart in 
Damme werd gehaald. De persmagistraat liet via de perssyndicus 
twee keer weten dat het parket niet zou communiceren over de 
zaak. De journalist zocht de vrouw op en schreef een artikel dat hij 
uiteindelijk niet publiceerde.

KLACHT
Het parket zegt dat de journalist de vrouw niet had mogen con-
tacteren omdat ze nog niet op de hoogte was van de vondst van 
de wagen van haar overleden vader, en omdat hij door zijn bezoek 
het opsporingsonderzoek in de zaak had kunnen dwarsbomen.

VERWEER
Het Nieuwsblad en de journalist zeggen dat er geen sprake was 
van een embargo, maar enkel de mededeling dat het parket niet 
zou communiceren. De journalist heeft zich ook correct gedragen. 
Toen bleek dat de vrouw nog niet op de hoogte was, heeft hij met 
haar gepraat, vervolgens zelf de politie gebeld met de suggestie 
om iemand van Slachtofferhulp langs te sturen, en uiteindelijk op 
vraag van de vrouw niets gepubliceerd.

BESLISSING
Het parket van Brugge liet naar aanleiding van de vondst van de 
auto weten dat het niet zou communiceren. De journalist was 
daarvan op de hoogte en heeft daarom zijn informatie op andere 
manieren vergaard zonder het parket te contacteren. Dat was zijn 
goed recht. De mededeling van het parket bevatte geen vraag tot 
uitstel van berichtgeving of tot embargo zoals omschreven in de 
richtlijn bij artikel 21 van de code van de Raad voor de Journalis-

Beslissing van de
Raad voor de Journalistiek

tiek, en zoals ook omschreven in de ‘Gemeenschappelijke om-

zendbrief van de minister van Justitie en het College van procu-

reurs-generaal betreffende de informatieverstrekking aan de pers 

door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende 

de fase van het vooronderzoek’ van 3 mei 1999, die zegt dat de 
procureur des Konings of de perswoordvoerder van de politie uit-
zonderlijk en op gemotiveerde wijze de voorwaarden van een 
embargo kan bedingen, zijnde de afspraak om tijdelijk geen ge-
bruik te maken van bepaalde informatie.
De richtlijn bij artikel 21 van de code van de Raad voor de Journa-

listiek bepaalt dat bij een embargo een partij informatie kan ver-
strekken en in ruil een afspraak kan vragen over het moment van 
publicatie. Ze kan een journalist ook vragen om informatie die hij 
zelf gegaard heeft tijdelijk niet te publiceren. Een journalist kan 
daar op ingaan, onder meer wanneer het leven of de gezondheid 
van mensen op het spel staat, om opheldering van zware misdrij-
ven tegen personen niet in het gedrang te brengen of om ander 
ernstig nadeel te voorkomen. Vragen tot uitstel van berichtgeving 
en embargo’s moeten wel behoorlijk aangevraagd, inhoudelijk 
precies omschreven, overtuigend en uitdrukkelijk gemotiveerd 
zijn, en ze moeten gelden voor alle media en in de tijd beperkt 
zijn. 
Als het parket in dit geval vreesde dat het opsporingsonderzoek 
naar een zwaar misdrijf in het gedrang kon komen, had het een 
vraag tot uitstel van berichtgeving kunnen stellen of afspraken 
kunnen maken over een embargo. Maar het parket liet via de 
perssyndicus enkel weten dat het niet zou communiceren, twee 
keer zonder verdere toelichting. Het feit dat het parket niets wil 
zeggen, betekent niet dat een journalist zijn werk niet mag doen.
De journalist ging er bij zijn bezoek aan de dochter van het slacht-
offer van uit dat zij op de hoogte was van de vondst van de wagen 
waarover reeds berichten waren verschenen. Door de communi-
catiestop van het parket heeft hij dat niet gecheckt bij parket of 
politie. De code vraagt journalisten omzichtig om te gaan met 
slachtoffers en hun familie en de Raad begrijpt dat de vrouw over-
rompeld was door het bezoek van de journalist. Maar de Raad 
heeft geen aanwijzingen dat de journalist zich bij dat bezoek op-
dringerig zou hebben gedragen. Bovendien heeft hij na het be-
zoek zelf de politie gecontacteerd en voorgesteld dat er iemand 
van Slachtofferhulp langs zou gaan. Ten slotte heeft hij zijn artikel 
laten nalezen door de dochter van het slachtoffer en heeft hij, 
ondanks haar aanvankelijke akkoord, op haar vraag beslist om het 
artikel niet te publiceren. De Raad is dan ook van mening dat de 
journalist correct gehandeld heeft in de ongemakkelijke situatie 
waarin hij terechtgekomen was.
De Raad besluit dat de klacht ongegrond is.

Steven Decraene (VRT) pleit voor journalistieke zelfbeheersing
Meer journalistieke zelfbeheersing. Daarvoor pleit 
journalist Steven Decraene in zijn boek Het jaar van 

de verwarring, dat zopas verscheen. Makkelijk is 
die zelfbeheersing niet, aldus de VRT-reporter. ‘Al-
len zijn we nu eenmaal opgejaagd door burger-
journalisten, bloggers en kleinschalige nieuwssites. 
En toch: zonder controle, checks en zelfreflectie 
zomaar alles de ether ingooien, is de snelste weg 
om ons beroep kapot te maken.’
In zijn boek presenteert Decraene (40) een over-
zicht van de nieuwsverhalen die hij sinds de zomer 

van 2015 voor de VRT versloeg. Met name de the-
ma’s vluchtelingen en terreur komen daarbij aan 
bod. 
In de marge levert de auteur ook een reeks beden-
kingen over de journalistieke behandeling van een 
en ander. ‘Meer dan ooit zijn er beroepsjournalis-
ten nodig om rust te brengen in een medialand-
schap waar de luidste roeper met de meeste aan-
dacht gaat lopen.’
Het jaar van de verwarring is uitgegeven bij Van 
Halewyck.
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Herhaalde oproep: erkende beroepsjournalisten die vanaf medio 
2017 mee het erkenningsbeleid voor beroepsjournalisten willen 
bepalen, kunnen zich melden op het VVJ-secretariaat (info@
journalist.be of tel. 02 777 08 40). Halfweg volgend jaar wordt, 
naar wettelijk bepaalde vierjaarlijkse gewoonte, de Erkennings-
commissie immers hernieuwd. De VVJ kan 8 commissieleden 
aanduiden (4 effectieve en 4 plaatsvervangende), en ook nog 
4 leden voor de Erkenningscommissie van beroep (2 effectieven, 
2 plaatsvervangers).

De Raad voor de Journalistiek heeft twee nieuwe leden verwelkomd: 
Gui Van Roosbroeck (Gazet van Antwerpen) en Steven 
De Bock (Het Nieuwsblad). Zij vervangen respectievelijk 
Luc Standaert (Het Belang van Limburg) en Goele De Cort 
(De Standaard).

Nog een nieuwkomer in de Raad is 
Marc Dupain, sinds kort de 
algemeen directeur van ThePpress, 
de beroepsunie van informatiema-
gazines. Marc Dupain zat vroeger 
ook al in de Raad voor de 
Journalistiek, toen hij nog voor VTM 
werkte.

De Raad voor de Journalistiek ontving in 
het afgelopen jaar 61 klachten – iets meer dan het jaarlijkse 
gemiddelde tot dusver. 64 dossiers werden afgehandeld, waarvan 
26 (of 41%) met een minnelijke regeling uitgewerkt door ombuds-
man Pieter Knapen. Van de 24 uiteindelijke beslissingen van de 
Raad waren er 9 gegrondverklaringen, 15 keer werd de klacht 
ongegrond verklaard. Daarbuiten beantwoordde het secretariaat 
ook nog 142 vragen om informatie.

En nog nieuws uit de Raad voor de Journalistiek: hij herwerkte ook 
enkele artikelen uit de deontologische Code. Een aanpassing betreft 
de onafhankelijkheid van de journalist, en wil inspelen op het debat 
over native advertising en branded journalism dat het 
jongste jaar (onder meer onder impuls van de VVJ) is gevoerd.

Het nieuwe artikel 11 van de Code luidt nu als volgt: 'De 
journalist leent zich niet tot reclame of propaganda. Hij laat zich niet 
onder druk zetten door adverteerders of belanghebbenden bij de 

informatie. Reclameboodschappen en andere commerciële 
boodschappen worden zodanig gebracht dat de 

mediagebruiker duidelijk kan vaststellen dat het 
geen journalistieke werken zijn, bijvoorbeeld 
door een expliciete vermelding of een duidelijk 
verschil in vormgeving.'

De VVJ heeft van minister van Media Sven Gatz 
(Open VLD) een projectsubsidie ontvangen voor de 

Onder 
embargo

boodschappen worden zodanig gebracht dat de 
mediagebruiker duidelijk kan vaststellen dat het 

(Open VLD) een projectsubsidie ontvangen voor de 

De Raad voor de Journalistiek ontving in 

Indianen winnen VVJ-quiz
Acht ploegen leverden strijd, aan het eind wonnen 'De 
Indianen'. De jaarlijkse quiz van VVJ Antwerpen zette op-
nieuw talloze breinen aan het werk – op een vrijdagavond 
dan nog – maar ze leverde ook veel vertier op. Daarvoor 
zorgden Kevin Major en zijn collega’s van de Antwerpse 
VVJ-afdeling. Wie waren de zes laatste prime ministers 
van het Verenigd Koninkrijk, met een bonuspunt voor de 
juiste volgorde. Maar ook: proef en herken in de geser-
veerde drankbekers de juiste soort thee. 
De Indianen wonnen niet alleen de quiz, ze kaapten ook 
de prijs weg voor het grootste drankverbruik in de gelag-
zaal van tennisclub Azua in Wilrijk. Als de drank is in 
de man, verdwijnt voortaan dus ook de wijsheid uit de 
kan. (PD) 

© Foto's Ronny Meyers
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ontwikkeling van een digitaal platform voor freelancejournalisten. De 
VVJ zal dit doen in samenwerking met het Nederlandse project De 
Verhalenmarkt. Het is de bedoeling dat media en freelancers 
elkaar snel vinden wanneer ze respectievelijk een opdracht willen 
geven of een journalistiek werkstuk in de aanbieding hebben.

De initiatiefnemers achter De Verhalenmarkt werken aan 
algoritmen die de wisselwerking moeten implementeren. Voor het 
verlengstuk in Vlaanderen is echter heel wat bijkomend veldwerk 
vereist. De Vlaamse projectsubsidie van 50.000 euro voor de VVJ 
speelt hierop in.

Drie andere projecten kregen van Sven Gatz eveneens fi nanciële 
steun voor de media-innovatie die ze beogen. Wereldmediahuis 
– MO* ontvangt 36.000 euro voor de ontwikkeling van een 
interactief visueel platform. Kerknet 2.0 krijgt 50.000 euro voor 
een project rond digitale storytelling en participatieve journalistiek. 
En De Werktitel ontvangt voor de verdere ontwikkeling van 
nieuwssite Apache 48.688 euro.

Mediaminister Gatz lanceerde intussen ook een campagne tegen 
haatspraak. Het gaat om een Vlaams luik van de campagne No 
Hate van de Raad van Europa. Vooral jongeren 
wil de minister sensibiliseren om 
hoffelijker met elkaar om te gaan, met 
name op de sociale media. Maar 
ook de discussiefora van de 
klassieke nieuwsmedia leveren 
vaak spijtige voorbeelden van 
haatspraak op, wordt gezegd.

Klaus Van Isacker is nu 
defi nitief hoofdredacteur van 
Bruzz. Sinds juni was hij al interim 
hoofdredacteur. Van Isacker 
bekleedde eerder leidende functies bij 
VTM, De Tijd/L’Echo en De Morgen. Bij Bruzz 
komt hij in de plaats van Jeroen Roppe, die zich gaat toeleggen op 
de ontwikkeling van het nieuwswerk Bruzz.

De Belgodyssee, een wedstrijd voor aankomend journalistiek talent, 
is dit jaar gewonnen door Roxane Dupont, laatstejaarsstudente 
van de Erasmushogeschool Brussel. Belgodyssee is een organisatie 
van het Prins Filipfonds. Als eindlaureate mag Roxane Dupont zes 
maanden betaalde stage lopen op de VRT-Nieuwsdienst.

Journalisten met tijd en goesting voor een reportage over Japan, 
kunnen daarvoor een beurs ontvangen van 5.000 euro. Het Marilo 
Fonds, dat de relaties tussen België en Japan wil bevorderen, zorgt 
voor de fi nanciering. Je project indienen kan nog tot 27 februari 
2017 bij de Koning Boudewijnstichting, dat het Marilo Fund beheert.

hoffelijker met elkaar om te gaan, met 

Veertig freelancers. Zo groot is het netwerk waarmee de nieuwe 
nieuwssite Sceptr.net op 8 december is gestart. Bij monde van 
hoofdredacteur Jonas Naeyaert profi leert Sceptr zich uitdrukke-
lijk in de rechts-conservatieve politieke hoek. Aangezien 56 procent 
van de Vlaamse beroepsjournalisten links zijn georiënteerd, is daar 
best nood aan, aldus Naeyaert.

Sceptr.net ligt in het verlengde van ‘t Pallieterke, het rechts-fl amin-
gantische weekblad dat zijn beste tijd stilaan heeft gehad. De 
nieuwe site wil ook meer nieuwsgericht zijn dan Doorbraak.be, die 
andere expliciet Vlaamsgezinde site.

De rechtszaken tegen Apache, wegens diens berichtgeving over 
vastgoedgesjoemel in Antwerpen, zijn uitgesteld tot het voorjaar van 
2018 (!). In de loop van volgend jaar zullen de partijen wel al 
schriftelijk argumenten uitwisselen. Tegen Apache zijn schadeclaims 
ingediend door een oud-kabinetschef van burgemeester Bart De 
Wever, Joeri Dillen, en vastgoedpromotor Land Invest Group.

Met een crowdfundingsactie zamelde Apache intussen 65.000 euro 
in voor de fi nanciering van de gerechtskosten. De schadeclaims 
komen neer op 350.000 euro in het totaal. Op 7 februari 2017 vindt 
in zaal Roma in Antwerpen nog een benefi etavond plaats voor 
Apache.

Mogelijk in de feestroes van het 125-jarig bestaan van Gazet van 
Antwerpen meldden we in het vorige nummer van DJ verkeerde-
lijk dat de overleden Gerd Gentjens daar lange tijd werkte. 
Gerd werkte uiteraard voor Het Volk. Waarvoor excuses.

Naar aanleiding van het artikel Reshuffle bij De Persgroep in de 
vorige DJ wenst Veerle Maes te verduidelijken dat zij hoofdre-

dacteur is van Goed Gevoel en Vitaya. Beide titels behoren tot 
een cluster vrouwen- en lifestyle magazines en –sites waarvan 

Famke Robberechts algemeen hoofdredacteur is.

Kunnen ministers die worden ondervraagd over hun beleid al dan 
niet gebruik maken van debatfi ches? Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits (CD&V) heeft het alleszins gehad met de kritiek 
daarop. 'Een journalist die met een waslijst vragen naar een 
interview komt, heet ‘goed voorbereid’ te zijn', aldus Crevits. 'Maar 
een minister die aantekeningen meeneemt, zou dat niet mogen.' 
Om even over na te denken – maar niet te lang.

De UPP, Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers, bestaat 
125 jaar. De ongelukkig gekozen term ‘periodieke pers’ (alle pers is 
per defi nitie periodiek) dekt feitelijk de gespecialiseerde media of 
vakpers. De UPP werd offi cieel opgericht op 6 mei 1891. Ze is niet 
te verwarren met ThePpress, koepelvereniging die de meer algemene 
informatiemagazines groepeert (zie hoger).
© Foto's PN

De redactie wenst alle leden en sympathisanten van 
de VVJ een voorspoedig en creatief 2017!
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