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jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj 

Abstract 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj  

 

 

 

Er is de jongste jaren alsmaar meer aandacht voor regionaal nieuws. Mensen blijken nog steeds en 

misschien wel in toenemende mate geïnteresseerd in wat er in hun dichte omgeving gebeurt. Het 

aanbod van regionaal, lokaal en zelfs hyperlokaal nieuws is dan ook erg groot en het wordt nog steeds 

uitgebreid. In deze verhandeling gaan wij na hoe regionaal nieuws tot stand komt. Daarbij hebben we 

vooral aandacht voor nieuwsgaring. Op regionaal en lokaal niveau verloopt dit vaak op een andere 

manier dan op nationaal en internationaal niveau. Bij het verzamelen van regionaal en lokaal nieuws 

spelen plaatselijke, goed geïntegreerde correspondenten een heel belangrijke rol. Door middel van een 

exploratief onderzoek aan de hand van diepte-interviews met mensen die werkzaam zijn op 

verschillende niveaus van de regionale nieuwsgaring, brengen we in kaart hoe regionaal nieuws in de 

praktijk verzameld wordt bij een aantal printmedia in West-Vlaanderen. We bespraken met hen hoe zij 

concreet te werk gaan, wie of wat hun voornaamste bronnen zijn, hoe de relatie met hun bronnen is, 

hoe de samenwerking tussen de correspondenten en redacties verloopt, wie die lokale correspondenten 

over het algemeen zijn, hoe die regionale redacties georganiseerd zijn voor het verzamelen van 

regionaal en lokaal nieuws en of burgerjournalisten daarbij in de toekomst een (grotere) rol kunnen 

spelen. We benaderen het journalistieke proces dus vanuit het standpunt van die personen die dagelijks 

regionaal en lokaal nieuws verzamelen. Zij hebben ons vanuit hun persoonlijke ervaringen verteld hoe 

zij daarbij te werk gaan.  
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Inleiding 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj  

 

 

 

a.) Algemene probleemstelling 

 

Er is de laatste jaren alsmaar meer aandacht voor regionaal nieuws. In deze tijden van 

internationalisering en globalisering, is er ook een opvallende trend naar regionalisering. De voorbije 

decennia zijn, o.a. door technologische evoluties zoals de komst van het internet, de mogelijkheden 

om nieuws uit de hele wereld te verkrijgen gegroeid. Mensen blijken echter nog steeds en misschien 

wel in toenemende mate geïnteresseerd in wat er in hun dichte omgeving gebeurt. Het aanbod van 

regionaal, lokaal en zelfs héél lokaal nieuws is dan ook erg groot en het wordt nog steeds uitgebreid.  

 

Toch ontbreekt er onderzoek naar regionale journalistiek. Meer specifiek is er volgens ons 

onvoldoende kennis over hoe regionaal nieuws tot stand komt. In deze verhandeling trachten wij na te 

gaan hoe regionaal nieuws in de praktijk verzameld wordt bij een aantal printmedia in West-

Vlaanderen.  

 

We stellen ons in dit onderzoek dus de vraag hoe bij hen de regionale nieuwsgaring verloopt en wat 

daarbij de rol van lokale correspondenten is. We wensen o.a. meer duidelijkheid te krijgen over de 

manier waarop deze regionale redacties en hun lokale medewerkers nieuws verzamelen, wie of wat 

hun voornaamste bronnen zijn, hoe de relatie met hun bronnen is, hoe de samenwerking tussen de 

correspondenten en redacties verloopt, wie die lokale correspondenten over het algemeen zijn, hoe de 

regionale redacties georganiseerd zijn voor het verzamelen van lokaal en regionaal nieuws en of 

burgerjournalisten daarbij in de toekomst een (grotere) rol kunnen spelen. 

 

De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek lijkt ons evident. Aangezien 

er alsmaar meer belangstelling is voor regionaal en lokaal nieuws, is het volgens ons ook logisch dat 

onderzoek naar de manier waarop regionale en lokale nieuwsverslaggeving tot stand komt 

maatschappelijk van groot belang kan zijn. Ons onderzoek is kwalitatief en volgens ons vooral nuttig 

omdat het een beeld geeft van hoe het er in een nog weinig onderzocht gebied van de journalistiek in 

de praktijk aan toe gaat. Op basis van een beter inzicht in de manier waarop regionaal nieuws 

verzameld wordt bij de door ons onderzochte printmedia, kan er bijvoorbeeld ook wetenschappelijk 

onderzoek gedaan worden naar hoe dit gebeurt bij andere media. Ons onderzoek zou ook als basis 

kunnen dienen voor verder onderzoek naar de samenwerking tussen regionale redacties en lokale 
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correspondenten en burgerjournalisten. Met deze studie willen we dus ook een bijdrage leveren aan de 

communicatiewetenschappelijke theorievorming over regionale journalistiek en journalistiek in het 

algemeen. 

 

 

b.) Belang van regionale berichtgeving 

 

Er bestaat bij veel mensen duidelijk een grote interesse voor nieuws uit de eigen regio. Voor de 

verklaring van dit succes kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Het publiek wil vooral 

weten wat er in eigen streek gebeurt. Mensen willen vandaag de dag zelfs héél lokaal nieuws. Ze 

willen nieuws uit hun eigen dorp, of zelfs uit hun eigen straat. Ze willen ook zichzelf af en toe in deze 

lokale verslaggeving zien verschijnen (Bew, 2006, pp. 200-209).  

 

Als gevolg van o.a. allerhande technologische vernieuwingen, zijn tijd en afstand van steeds minder 

belang bij het onderhouden van relaties tussen mensen. Ook massamedia berichten alsmaar sneller en 

uitvoeriger over de meest uiteenlopende zaken, afkomstig van over de hele wereld. Globalisering 

veroorzaakt dus een nieuwe en tot dusver ongekende sociale nabijheid. Sommigen trekken zelfs in 

twijfel dat mensen nog langer hun identiteit ontlenen aan de plaats waar zij wonen (Broersma, 2003, 

pp. 78-94). Broersma (ibid.) wijst er op dat globalisering niet hoeft te leiden tot culturele 

homogenisering en desinteresse voor de eigen leefomgeving, zoals vaak verondersteld wordt. Veel 

wetenschappers wijzen er volgens hem dan ook op dat globalisering het ontstaan van lokale 

verschillen bevordert. De confrontatie met andere culturen, zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken 

over hun eigen identiteit. Veel mensen hebben dus echt wel behoefte aan lokaal en regionaal nieuws. 

Hoe lokaler, hoe beter, lijkt het wel. Regionale media kunnen in een alsmaar complexer wordende 

samenleving een belangrijke functie uitoefenen als bindmiddel in de gemeenschap. 

 

De selectie die adverteerders maken om te bepalen in welke titels ze hun advertenties willen plaatsen 

gebeurt vooral op basis van het bereik en het profiel van de lezers van die media. “Dagbladuitgevers 

zijn ervan overtuigd dat het ‘regionale’ aspect zowel voor lezers als adverteerders niet verwaarloosd 

mag worden. Dat verklaart waarom de kwaliteitsbladen, die in het verleden geen regionale 

berichtgeving aanboden, hun strategie de laatste jaren gewijzigd hebben en nu ook regionaal nieuws 

aanbieden.” (De Bens & Raeymaeckers, 2007, p. 178).  

 

De belangen van regionale berichtgeving voor de media en journalisten hangen voor een deel samen 

met die van het publiek en de adverteerders. Als het publiek regionaal nieuws interessant vindt, zullen 

de media op deze behoefte moeten inspelen. Op deze manier kunnen ze dat segment van het publiek 
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aan zich binden, met als gevolg dat ze ook door adverteerders graag gezien worden. Adverteerders 

kunnen bij regionale berichtgeving beter inschatten wie het doelpubliek is en ze kunnen op die manier 

erg doelgroepgericht advertenties plaatsen. Lokale journalistiek verschaft journalisten ook de 

mogelijkheid om dichter bij de burger en zijn gemeenschap te komen. Dit is belangrijk omdat het 

publiek niet alleen als burger, maar ook als cliënt, consument en als mens moet aangesproken worden 

(Bardoel, 2002, pp. 366-368). Regionale journalisten hebben dus de kans om dichter bij hun publiek te 

staan dan de meeste andere journalisten.  

 

 

c.) Omschrijving en situering onderzoek 

 

Audiovisuele nieuwsmedia hebben minder ruimte om regionaal nieuws te brengen dan de gedrukte. In 

een journaal op televisie of radio kunnen veel minder nieuwsitems aan bod komen. Printmedia kunnen 

dieper ingaan op regionaal nieuws en het ook veel lokaler benaderen. We kiezen ervoor om ons vanaf 

hier alleen nog maar te richten op printmedia, meer bepaald op diegene die in West-Vlaanderen erg 

actief zijn (cf. infra 2.1.). 

 

Regionaal nieuws wordt niet enkel gebracht door regionale printmedia zoals Krant van West-

Vlaanderen. Ook algemene nieuwsmedia hebben alsmaar meer aandacht voor regionaal nieuws. Begin 

2003 is zelfs De Standaard gestart met een regionale pagina. Hiermee kwam een einde aan een traditie 

waarbij kwaliteitskranten geen regionaal nieuws brachten. Ook De Morgen startte wat later met een 

regionale pagina (De Bens & Raeymaeckers, 2007, p. 312). Het Nieuwsblad brengt al veel langer 

regionaal nieuws. De krant wil nieuws brengen uit elke gemeente. Ook de website Nieuwsblad.be gaat 

erg lokaal. Op Nieuwsblad.be kan iedereen nieuws uit zijn eigen stad of gemeente terugvinden. Men 

kan er zich ook gratis inschrijven op een nieuwsbrief die dagelijks nieuws brengt uit de eigen 

gemeente (Het Nieuwsblad, 2009). Ook bij Het Laatste Nieuws is regionaal nieuws erg belangrijk. Het 

Laatste Nieuws heeft heel wat regionale edities (De Bens & Raeymaeckers, 2007). Op de website van 

Het Laatste Nieuws is er echter geen afzonderlijke regionale rubriek (Het Laatste Nieuws, 2009).  

 

Situering binnen de ‘journalism studies’ 

 

Shoemaker en Reese (1996) vermelden in hun basiswerk ‘Mediating the message: theories of 

influences on mass media content’ dat het nieuwsproductieproces invloeden ondervindt op 

verschillende niveaus, nl. op het individuele niveau, het niveau van de routines, het organisatorische 

niveau, extra-mediale niveau en ideologisch niveau. In de dagelijkse journalistieke praktijken komen 

deze invloeden samen voor. Heel wat onderzoek richt zich tot slechts één van deze niveaus. Dit kan 
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verklaard en verantwoord worden door de nood aan selectiviteit wanneer men een onderzoek, vooral 

empirisch onderzoek, wil uitvoeren (Preston, 2009, p. 14) 

 

In ons onderzoek richten wij ons vooral op het niveau van de routines. We hebben namelijk vooral 

aandacht voor de routines van journalisten die werkzaam zijn op een regionale redactie en die van hun 

lokale correspondenten. Daarnaast komen we ook kort in aanraking met het organisatorische en het 

individuele niveau. We hebben aandacht voor enkele organisatorische factoren die een rol kunnen 

spelen bij het nieuwsproductieproces. Zo zullen we bijvoorbeeld aandacht hebben voor de manier 

waarop de regionale redacties van Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws en Het 

Nieuwsblad opgebouwd en georganiseerd zijn. Wat het individuele niveau betreft willen we een 

globaal beeld krijgen van wie die lokale correspondenten over het algemeen zijn qua geslacht, leeftijd, 

opleiding en (neven)beroep.  

  

Literatuuronderzoek en exploratief onderzoek aan de hand van diepte-interviews  

 

Eerst gaan we aan de hand van een literatuuronderzoek na welke academische studies zich reeds 

hebben toegespitst op ons onderwerp en welke informatie er bijgevolg reeds beschikbaar is. We 

benaderen journalistiek vanuit een sociologisch perspectief. Het grootste deel van de literatuur die in 

onze literatuurstudie voorkomt is dan ook gebaseerd op sociologisch onderzoek. Vooral de werken van 

Tunstall, Gans, Rennen en Ericson et al. waren heel hulpvol en belangrijk voor ons onderzoek.  

 

In het tweede deel wordt de bij ons onderzoek gevolgde methodologie toegelicht en volgt een 

uitgebreide bespreking van de bevindingen uit onze interviews.  
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DEEL 1: Literatuuronderzoek 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjj  

 

 

 

Vooreerst stellen we ons kort de vraag hoe een regionale nieuwsredactie georganiseerd is en wat de rol 

van lokale correspondenten daarbij kan zijn. Daarna richten we ons op de nieuwsgaring. We 

benaderen de nieuwsgaring als een onderdeel van het algemene nieuwsproductieproces, we geven een 

omschrijving van verschillende soorten bronnen waar journalisten een beroep op kunnen doen en we 

hebben ook aandacht voor de relatie tussen journalisten en hun bronnen. We gaan ook na hoe de 

samenwerking tussen redacties en hun correspondenten verloopt. Dit alles benaderen we vanuit een 

regionale invalshoek. Tot slot gaan we ook kort in op hoe burgerjournalisten in de toekomst een rol 

zouden kunnen spelen bij de regionale nieuwsgaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1.1. Opbouw en organisatie van een regionale redactie  

 

 

Over de manier waarop regionale nieuwsredacties opgebouwd en georganiseerd zijn, is weinig 

literatuur te vinden en dit is ook logisch aangezien er niet één soort ‘regionale redactie’ bestaat. 

Regionale redacties hebben een verschillende organisatiestructuur, met specifieke kenmerken en 

accenten. Globaal gezien zal een regionale redactie eigenlijk niet veel anders opgebouwd zijn dan een 

algemene nieuwsredactie. Net als op algemene redacties, kan er een ‘chef’ en eventueel een ‘adjunct-

chef’ zijn, gewone redacteurs, eindredacteurs, enz. (Chantler & Harris, 1992, pp.12-14). Wij 

vermoeden dat er op regionale nieuwsredacties wel sprake is van een andere manier van werken dan 

op algemene nieuwsredacties. Tunstall maakt een onderscheid tussen ‘newsgatherers’ en 

‘newsprocessors’: “Newsgathering journalism (of which specialists and general reporters are the main 

components) is contrasted with news-processing; whereas newsgatherers are oriented towards news 

source organizations and news source individuals and ‘performers’ outside the news organizations, the 

news processors are involved in processing material within the news organization” (1971, p. 7). Wij 

denken dat deze indeling grotendeels ook van toepassing is op de structuur van regionale redacties. 

Ook daar zijn er enerzijds reporters, lokale correspondenten die het nieuws verzamelen, en anderzijds 

redacteurs, die het door de reporters en lokale correspondenten aangeleverde nieuws verwerken. 

Hierbij kunnen wel enkele uitzonderingen opgemerkt worden. De taak van lokale correspondenten 

blijft bijvoorbeeld niet beperkt tot het verzamelen van nieuws, ze schrijven ook effectief artikels (cf. 

infra: 1.4.). 

 

Boyd (2001, pp. 38-39) vermeldt enkele voor- en nadelen voor redacties om met hen samen te werken. 

Dergelijke correspondenten zijn goedkoop voor de redacties, want vaak worden ze alleen betaald voor 

het werk of de informatie die gebruikt wordt in de uiteindelijke nieuwsverslaggeving. Ze houden zich 

meestal ook bezig met onderwerpen die voor de redactie tijdrovend zijn en waar ze dus veel geld en 

energie aan moeten besteden als ze het zelf doen. Sommige van deze correspondenten hebben ook een 

bepaalde specialisatie of kunnen informatie verkrijgen die voor andere journalisten niet toegankelijk 

is. Chantler & Stewart (2003, p. 40) wijzen er ook op dat deze correspondenten betere contacten 

hebben op het lokale niveau. Op regionaal of lokaal niveau zijn deze correspondenten dus van groot 

belang bij de nieuwsgaring. Boyd (2001, pp. 38-39) duidt verder ook nog op enkele nadelen. Sommige 

correspondenten werken voor verschillende media tegelijk om op die manier hun informatie 

verschillende keren te kunnen verkopen en meer te verdienen. Soms is de informatie die redacties van 

hen verkrijgen dus niet exclusief, maar werd deze informatie ook aan andere (eventueel 

concurrerende) media aangeboden. Ze moeten hun informatie of verhalen ook verkocht krijgen, met 

als gevolg dat sommigen inhoudelijk wat overdrijven om indruk te maken.  
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Het vinden van goed geïntegreerde lokale informanten is niet altijd even eenvoudig. Omdat het aantal 

goede lokale correspondenten beperkt is, kan het voorkomen dat sommige gemeenten onvoldoende 

belicht worden in bepaalde titels of edities. Dit leidt tot een verschraling van het aanbod en hierdoor 

komt men in een neerwaartse spiraal van dalende verkoopcijfers terecht die op haar beurt gevolgd 

wordt door een beperkter aanbod (Raeymaeckers, 1998, p. 15).  
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1.2. Regionale nieuwsgaring  

 

 

1.2.1. Nieuwsgaring als onderdeel van het nieuwsproductieproces  

 

Golding & Elliot (1979) omschrijven de structuur van het nieuwsproductieproces als volgt. Er is 

volgens hen ten eerste sprake van ‘planning’. Journalisten kunnen sommige nieuwsitems al lang op 

voorhand plannen. Het gaat hier om gebeurtenissen waarvan tijd en plaats reeds maanden voordien 

bekend zijn. Deze gebeurtenissen kunnen door de redactie grondig voorbereid worden. Op korte 

termijn is er sprake van planning in die zin dat er op redacties bijvoorbeeld elke dag afspraken 

gemaakt worden omtrent welke journalist zich met welk nieuwsitem gaat bezighouden. Ten tweede 

moet het nieuws verzameld worden. Reporters en journalisten gaan actief op zoek naar informatie. 

Daarna worden, uit deze aangeleverde informatie en informatie afkomstig uit andere bronnen, die 

gebeurtenissen geselecteerd, die uiteindelijk zullen verwerkt worden tot een definitief nieuwsitem. Ten 

slotte worden deze geselecteerde items geordend en verwerkt om uiteindelijk gepresenteerd te worden 

aan het publiek (ibid.). 

 

Volgens Rennen (2000, p. 3) is  journalistiek: “het proces van totstandbrengen van via media openbaar 

aan te bieden verzamelingen uitspraken over actuele zaken, gericht op het informeren van publieken.” 

Hij ziet ‘journalistiek’ dus als een proces. De centrale uitvoerders van dat journalistieke proces zijn de 

journalisten. Hun handelen is enerzijds gericht op het verwerven van kennis en informatie en 

anderzijds op het verwerken van de verworven kennis tot een communicatieproduct. Journalistieke 

arbeid gebeurt met de bedoeling om een journalistiek eindproduct openbaar aan te bieden via de 

media. Dit wil niet zeggen dat alle journalistieke producten die tot stand komen uiteindelijk openbaar 

gemaakt zullen worden. Heel wat journalistieke arbeid leidt zelfs niet eens tot eindproducten, maar de 

intentie is er wel. De schaal waarop gewerkt wordt, doet niets af aan het principe van openbaar zijn. 

Een landelijke krant bedient bijvoorbeeld wel een andere openbaarheid dan een regionale krant, maar 

het openbare principe geldt onafhankelijk van de grootte van het bereikte publiek (ibid., pp. 2-5).  

 

Gans (1979) bestudeerde hoe journalisten nieuws selecteren. Hij analyseerde bepaalde routines die de 

nieuwsselectie beïnvloeden, zoals onder meer het bronnengebruik. Gans (1979, pp. 80-81) ziet nieuws 

als informatie, die overgebracht wordt van bronnen naar ‘publieken’, waarbij journalisten de 

informatie die ze van bronnen krijgen samenvatten, herformuleren en wijzigen, opdat de informatie 

begrijpelijk en passend zou zijn voor het publiek. Men zou hier kunnen verwachten dat we met een 

lineair proces te maken hebben, maar in realiteit is dit proces heel wat gecompliceerder, want er is ook 

telkens feedback mogelijk. Zo zijn de bronnen bijvoorbeeld ook een onderdeel van het publiek en 
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beïnvloedt het publiek soms de keuzes die journalisten maken, bijvoorbeeld m.b.t. welke informatie ze 

passend vinden en al dan niet gaan gebruiken.  

 

Op basis van het aanbod van informatie, afkomstig van de beschikbare bronnen, gebeurt de 

nieuwsselectie. Niet alles is immers even interessant om in de uiteindelijke berichtgeving op te nemen. 

Volgens White (1950) zijn journalisten ‘gatekeepers’. Uit een overvloed aan nieuws selecteren ze, op 

basis van hun eigen ervaringen, die items die ze interessant genoeg achten en deze worden dan 

toegelaten tot een volgende stap in het nieuwsproductieproces. White’s ‘gatekeeper’-studie werd reeds 

vaak geciteerd door heel wat onderzoekers en in heel wat literatuurstudies. Tumber (geciteerd in: 

Preston & Metykova, 2009, p. 32) stelt dat het werk van White heel belangrijk is om “its insight into 

the subjective nature of the news production process”, maar anderzijds zijn White’s conclusies die het 

subjectieve en het individuele vooropstellen later ook in vraag gesteld door heel wat studies. Niet 

alleen het individuele niveau is van belang bij nieuwsselectie. Ook journalistieke routines, de 

organisatorische context, het extra-mediale en ideologische aspecten spelen een rol (Shoemaker en 

Reese, 1996). “The gatekeeper concept implies a processing rather than a gathering view of 

journalistic activity. It tends to take the existence of a flow of news as given”. Er wordt dus geen 

rekening gehouden met de nieuwsgaring (Tunstall, 1971, p. 24). Ook volgens Gieber (aangehaald in: 

Rennen, 2000, p. 43) zijn zowel bronnen als journalisten ‘gatekeepers’, want beiden maken 

beslissende keuzes die de ‘nieuws-informatiestroom’ naar de samenleving beïnvloeden. 

 

We moeten ons ook de vraag stellen aan welke voorwaarden een gebeurtenis moet voldoen opdat het 

‘nieuws’ zou zijn. Wanneer is iets nieuwswaardig? Het is onmogelijk om een éénduidige definitie te 

geven van wat ‘nieuws’ is. Er bestaan in de wetenschappelijke literatuur (Burns, 2002; Chantler & 

Harris, 1992; Galtung en Ruge, 1965; Gans, 1979; Roshco, 1975; Servaes & Tonnaer, 1992; 

Teunissen, 2005) verschillende en uiteenlopende typologieën m.b.t. wat al dan niet ‘nieuwscriteria’ 

zijn. Teunissen (2005, pp. 12-26) vermeldt er elf. Hij wijst er ook op dat het van medium tot medium 

verschilt, welke kenmerken er al dan niet op de lijst van nieuwscriteria staan en hoeveel belang er aan 

gehecht wordt. De nieuwsredactie van een televisiezender zal bijvoorbeeld ook andere eisen stellen 

dan die van een krant. We zouden hier een uitgebreide analyse kunnen maken van wie welke criteria 

erkent als zijnde ‘nieuwscriteria’, maar we kiezen ervoor om hier niet al te diep op in te gaan, want dit 

zou ons te ver leiden.  

 

Algemeen kunnen we wel stellen dat een verhaal pas nieuws is als het relevant is. Het moet dichtbij 

gebeuren en invloed uitoefenen op de nabije leefwereld van mensen. Deze beïnvloeding kan zowel 

rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvinden. Maar ook al lijkt een gebeurtenis relevant, er zijn nog 

andere factoren, zoals bijvoorbeeld opvoeding, omgeving, opleiding, persoonlijke achtergrond, geloof, 

enz. die mee zullen bepalen of iets voor een bepaald persoon ‘nieuws’ is (Boyd, 2001, pp. 18-23). 
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Rennen (2000, p. 6) wijst er hierbij ook op dat wat actueel is, gerelateerd is aan mensen en feitelijk 

begrensd kan worden door een geografische locatie of door een interessegebied. “Landelijke media 

hebben te rekenen met een andere actualiteit dan kleinschaliger media. Iedere plaats kent zijn eigen 

lokale openbaarheid en lokale actualiteit. […] Omdat mensen in principe overal belangstelling voor 

kunnen hebben en er geen enkel onderwerp is, dat zich niet leent voor publieke gespreksstof, kunnen 

we stellen dat niets bij voorbaat uitgesloten is van journalistieke aandacht.” Net als ‘gewoon nieuws’ 

is ook ‘regionaal nieuws’ moeilijk éénduidig te omschrijven. Wat als nieuwswaardig beschouwd 

wordt, verschilt waarschijnlijk voor verschillende regionale media.  

 

Nieuwsselectie en -evaluatie zijn dus belangrijke taken van journalisten. Steeds opnieuw moeten ze 

afwegen of ze bepaalde informatie al dan niet gaan gebruiken. Uit een grote hoeveelheid informatie 

selecteren ze wat volgens hen relevant is. Verschillende factoren zoals de redactionele lijn die de 

redactie nastreeft en de verkoopbaarheid van het nieuws kunnen dit selectieproces beïnvloeden.  

 

Na de nieuwsgaring, -selectie en -evaluatie wordt het nieuws gepubliceerd of gepresenteerd. Vaak 

wordt het nieuws hierbij ook in een bepaalde context geplaatst, geïnterpreteerd en becommentarieerd. 

In dit onderdeel van het nieuwsproductieproces is het belangrijk om rekening te houden met het 

publiek. Op een redactie moet men proberen om zicht te krijgen op wie hun publiek is (Golding & 

Elliott, 1979). Een journalist moet ook op de relevantie van een verhaal of gebeurtenis kunnen wijzen 

en het duidelijk voorstellen om zo de interesse van het publiek op te wekken. Op deze manier kan men 

het publiek even goed vertellen wat ze ‘moeten’ weten, als wat ze eigenlijk ‘willen’ weten (Boyd, 

2001, pp. 20-23). Zoals reeds eerder vermeld hebben mensen soms niet direct in de gaten dat een 

bepaalde gebeurtenis die in het nieuws komt ook voor hen belangrijke gevolgen kan hebben. Het 

regionaliseren van nationaal nieuws, door regionale media, kan dus erg nuttig zijn, want op deze 

manier worden de gevolgen van bijvoorbeeld politieke beslissingen duidelijker geschetst voor de eigen 

omgeving (Rennen, 2000, p. 7).  

 

Het nieuws ondergaat globaal gezien dus een drietal ‘behandelingen’ vooraleer het bij het publiek 

terecht komt. Vooreerst wordt het nieuws opgespoord en verzameld, daarna wordt het door een 

redactie bewerkt en als dit gebeurd is, wordt het nieuws gepubliceerd of uitgezonden en kan het 

publiek het ontvangen (Servaes & Tonnaer, 1992, pp. 12-13). Wij zullen vooral aandacht schenken 

aan de nieuwsgaring en de samenwerking van redacties en journalisten met hun bronnen. 
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1.2.2. Omschrijving van bronnen 

 

“Journalistiek is in velerlei opzichten een kwestie van bronnen. Zonder bronnen geen journalistiek en 

zonder goede bronnen geen goede journalistiek. De kwaliteit van een krant begint met de kwaliteit van 

de bronnen. We hebben het dan over bronnen als personen die informatie leveren op grond waarvan de 

journalist zijn verhaal maakt; in deze zin zijn waarnemende journalisten ook bron voor zichzelf. Alles 

wat de journalistiek brengt gaat terug op zulke bronnen. Gebeurtenissen waarover we in de krant lezen 

zijn onderwerp van verhalen van mensen over die gebeurtenissen. Een gebeurtenis kan pas nieuws 

worden als iemand daar weet van heeft en bovendien aanleiding ziet om er iets aan anderen over mee 

te delen. Dat was vroeger zo en dat is vandaag nog zo” (Rennen, 2000, p. 1).  

 

Toon Rennen (2000) is er dus van overtuigd dat de kwaliteit van journalistiek samenhangt met de 

kwaliteit van de journalistieke bronnen. Hij stelt zich hierbij ook de vraag wie die bronnen zijn en wat 

hun invloed kan zijn. Hij wenst te weten op wie journalistieke media-inhoud teruggaat. Zijn 

uitgangspunt is m.a.w. een bron-georiënteerde benadering. Bronnen kunnen zich in talrijke gedaanten 

voordoen en er bestaat bijgevolg ook vaagheid en verwarring over wat nu precies verstaan moet 

worden onder een ‘journalistieke bron’ (ibid., pp. 1-13). Rennen zelf (ibid., p. 50) omschrijft een 

‘journalistieke bron’ als zijnde: “een persoon of collectief van personen, met wie de journalist in een 

transactieproces is gekomen, waaraan hij uitspraken ontleent met het oog op specifieke journalistieke 

producten.”. Zijn definitie is dus heel ruim, want iedereen die een journalist, in welk opzicht dan ook, 

van informatie voorziet is dan een bron. We mogen bronnen niet zomaar als passief beschouwen: “de 

bron is op zijn minst actief als informatieverschaffer” (ibid., p. 26).  

 

 

1.2.3. Relatie bron-journalist  

 

Verschillende auteurs (Rennen, 2000; Roshco, 1975; Sigal, 1973) wijzen erop dat journalisten in grote 

mate afhankelijk zijn van hun bronnen. Journalisten kunnen meestal niet rechtstreeks getuige zijn van 

nieuwswaardige gebeurtenissen. Bijgevolg moeten ze zich baseren op bronnen die hen vertellen wat er 

gebeurd is. Ook Gans duidt op de belangrijke rol van bronnen in de journalistiek. “The relationship 

between sources and journalists resembles a dance, for sources seek access to journalists, and 

journalists seek access to sources. Although it takes two to tango, either sources or journalists can 

lead, but more often than not, sources do the leading. Staff and time being in short supply, journalists 

actively pursue only a small number of regular sources who have been available and suitable in the 

past, and are passive toward other possible news sources” (1979, p. 116). Roshco (1975, p. 63) meent 

dat “the mass-media reporter is prototypically an observer, describing the issues others frame, the 
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problems they raise, the solutions they offer, the actions they take, the conflicts in which they engage. 

Thus, the nature of news as a form of knowledge makes the reporter dependent upon news sources for 

most of the knowledge he will transpose into media content”.  

 

Anderzijds is het ook zo, dat bronnen zich alleen beschikbaar kunnen stellen en dat het uiteindelijk 

wel de journalisten zijn die zullen beslissen of ze er gebruik van willen maken. Deze beslissing 

gebeurt op basis van een aantal overwegingen. Gans omschrijft zes grote overwegingen die 

journalisten kunnen maken wanneer ze hun bronnen selecteren. Deze ‘bronoverwegingen’ staan in 

relatie tot elkaar, want ze hebben één overheersend doel, namelijk efficiëntie: “Reporters who have 

only a short time to gather information must therefore attempt to obtain the most suitable news from 

the fewest number of sources as quickly and easily as possible, and with the least strain on the 

organization’s budget” (1979, p. 128). Ten eerste wordt er rekening gehouden met ervaringen uit het 

verleden. Als een bepaalde bron in het verleden reeds nuttige en correcte informatie heeft verleend, 

zullen ze er sneller op vertrouwen dat dit opnieuw het geval zal zijn. Ten tweede kan ook 

productiviteit een rol spelen. Als een bron in de mogelijkheid is om veel informatie te leveren speelt 

dit in zijn of haar voordeel. Redacties willen namelijk vaak het aantal bronnen die ze moeten 

raadplegen zo klein mogelijk houden. Ten derde is betrouwbaarheid van de bronnen en hun informatie 

van heel groot belang. Journalisten willen dat hun bronnen correcte en objectieve informatie leveren. 

Ze willen zo weinig mogelijk tijd besteden aan het controleren van hun bronnen en foute informatie 

van een bepaalde bron kan veel schade berokkenen m.b.t. de geloofwaardigheid van journalisten of 

een bepaald medium. Ten vierde moeten journalisten op hun bronnen kunnen vertrouwen. Wanneer 

het moeilijk of zelfs onmogelijk is om de betrouwbaarheid van informatie te controleren, moet een 

journalist kunnen vertrouwen op de eerlijkheid van zijn bronnen. Journalisten gaan ook gemakkelijker 

bronnen vertrouwen die op hen ‘gelijken’. Als een bron dezelfde visie en werkwijze heeft als de 

journalist, zal die hem vlugger vertrouwen schenken. Ten vijfde verkiezen journalisten om met 

bronnen samen te werken die een officiële positie of verantwoordelijkheid hebben (cf. Sigal, 1973). 

Van hen kunnen journalisten verwachten dat ze te vertrouwen zijn, omdat ze het zich niet kunnen 

permitteren om in het openbaar te liegen of oncorrecte informatie te verspreiden. Ten slotte wijst Gans 

erop dat wanneer de bron een persoon is die geïnterviewd wordt, hij zijn standpunt goed moet kunnen 

verdedigen en dit het liefst op een zo beknopt mogelijke manier en met een vleugje dramatiek. Hoe 

meer bronnen voldoen aan de hierboven vermelde bronoverwegingen, hoe groter de kans dat 

journalisten op hen een beroep willen doen (ibid., pp. 128-131). Lokale journalisten moeten goed 

nadenken over welke bronnen ze gaan gebruiken, want de mogelijkheid bestaat dat hun publiek over 

bepaalde zaken meer weet dan zijzelf. Het is dus belangrijk dat hun bronnen hen volledige en correcte 

informatie verschaffen (Harrison, 2006, p. 175).  
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Ericson et al. vermelden dat nieuwsmedia, vanuit het perspectief van hun bronnen, erg machtig zijn. 

Journalisten hebben als producers van nieuwsteksten controle over welke onderwerpen ze willen 

behandelen, hoeveel aandacht een onderwerp verdient, hoe ze ermee willen omgaan, enzovoort. (1989, 

p. 14). Maar het is volgens hen niet mogelijk om een uitspraak te doen over wie het meest controle 

heeft, bronnen of nieuwsmedia, omdat elke situatie anders is. “There is considerable variation in who 

controls the process, depending on the context, the type of sources involved, the type of news 

organizations involved, and what is at issue. (…) Some source organizations are more powerful than 

others in routinizing news access and shaping the public conversation”. (ibid., pp. 377-379). 

 

Gans wijst er ook op dat niet alle potentiële bronnen evenveel kans hebben om aan bod te komen in de 

nieuwsverslaggeving. Toegang tot het nieuwsproductieproces reflecteert volgens hem de sociale en 

maatschappelijke structuren en omdat die structuren hiërarchisch zijn, verloopt ook de toegang tot de 

nieuwsverslaggeving hiërarchisch (1979, pp.116-128). ‘Machtige bronnen’ gaan slechts zelden hun 

macht gebruiken om toegang tot het nieuws af te dwingen, maar ze gebruiken hun macht wel om 

interessant nieuws te creëren. Bronnen met minder macht zullen slechts toegang krijgen tot de media 

wanneer ze informatie kunnen geven met een heel grote nieuwswaarde (ibid.). “Journalists are 

continually ranking individuals in terms of more or less news value” (Tunstall, 1971, p. 65).  

 

Sommige bronnen streven ernaar om aandacht te krijgen van journalisten, omdat ze hopen dat hun 

aanwezigheid in het nieuws hen publiciteit zal opleveren. Deze bronnen zien nieuwsverslaggeving als 

een mogelijkheid om hun publiek te bereiken en om informatie openbaar te maken die henzelf, hun 

interesses of hun ideeën kan promoten. Als die informatie voor journalisten interessant is, gebeurt het 

vaak dat ze de motieven van hun bronnen al dan niet bewust uit het oog verliezen (Gans, 1979, 

pp.117-124). Niet alle bronnen zijn zich er echter van bewust op welke manier ze het best met de pers 

kunnen omgaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor lokale politici (cf. infra: 1.2.4.). 

 

De verschillende manieren waarop bronnen proberen om toegang te krijgen tot journalisten, de 

‘bronoverwegingen’ en de (afhankelijkheids)relaties die ontstaan tussen bronnen en journalisten 

creëren een patroon van routines waarop journalisten zich baseren om met bronnen samen te werken. 

(ibid., p. 144). Eén van de journalistieke routines is dus het opbouwen van een netwerk van 

‘betrouwbare’ bronnen, maar vaak komen ze slechts in contact met een beperkte groep bronnen. Gans 

vermeldt ook dat er een zekere passiviteit bestaat van journalisten t.a.v. nieuwe, alternatieve bronnen. 

“[N]ational journalists – but I suspect local ones as well – move within a relatively small and narrow 

aggregate of sources, which is dominated by the people they contact or who contact them regularly” 

(ibid., p. 126). Dit kan echter een wederzijdse afhankelijkheid met zich mee brengen en het kan ook 

leiden tot de constructie van een éénzijdig en verkeerd beeld van de werkelijkheid (Preston, 2009, p. 

55).  
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Bronnen denken goed na over welke informatie ze op welk moment aan wie gaan meedelen. 

“[S]ources are continually deciding whether certain information should be revealed, which details 

should be highlighted or discarded, when the story should be offered to the press. Every such decision, 

which makes some data visible to the press and relegates other data to invisibility, is an act of news 

management” (Roshco, 1975, pp. 84-85). “Often it is not a matter of whether or not to release 

knowledge, but the occasion on which to release it” (Ericson et al., 1989, p. 20). Bronnen vertellen 

soms informatie ‘off the record’, ook al weten ze dat als deze informatie te vroeg openbaar zou 

worden gemaakt, ze problemen kunnen krijgen. “They can contribute to a reporter’s background 

understanding of a matter by disclosing knowledge they know will not be made public until the source 

decides the appropriate time and place. They can provide tips about things in process knowing that the 

knowledge will not be processed as news until journalists are given the performative documents that 

officially confirm it” (ibidl., p. 382). Sommige bronnen bevinden zich in een machtige positie doordat 

ze soms over exclusieve informatie beschikken. Wanneer zij van mening zijn dat een journalist niet 

met deze informatie omgaat op de manier waarop zij dit willen, kunnen ze die journalist ‘straffen’ 

door bijvoorbeeld in de toekomst informatie achter te houden en hem op die manier te benadelen t.a.v. 

andere media (Ericson et al., 1989, p. 23; Gans, 1979, p.134; Tunstall, 1971, pp. 168-171). 

 

 

1.2.4. Soorten bronnen 

 

Nieuwsredacties kunnen een beroep doen op heel divers bronnenmateriaal. Verscheidene auteurs 

(Boyd, 2001;  Burns, 2002; Chantler & Stewart, 2003; Rennen, 2000; Servaes & Tonnaer, 1992) 

geven opsommingen van mogelijke nieuwsbronnen. Als we dit alles samen nemen, schetst volgend 

overzicht volgens ons een goed beeld van de verscheidenheid aan bronnen waar nieuwsredacties 

gebruik van kunnen maken.    

 

Niet alle gebeurtenissen zijn onverwacht. Daarom werken nieuwsredacties meestal met een 

nieuwskalender. Deze bevat informatie over op voorhand geplande evenementen of gebeurtenissen 

waar de redactie aandacht wil aan besteden (Chantler & Stewart, 2003, pp. 42-43).  Het gebeurt dus 

vaak dat redacties al geruime tijd op voorhand weten dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden. 

Het gaat om evenementen, sportwedstrijden, zittingen van kamer, senaat of gemeenteraden, 

congressen of tentoonstellingen, enz. In het geval van bijvoorbeeld een gemeenteraadszitting of een 

evenement kunnen journalisten die dus zelf bijwonen en hoeven ze zich niet te baseren op informatie 

van anderen. Omdat journalisten sommige nieuwsfeiten kunnen plannen kunnen ze zich vooraf dus 

ook goed voorbereiden en opzoekingswerk doen over die gebeurtenissen (Boyd, 2001, p. 31). Veel 
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redacties hebben ook een eigen archief of documentatieafdeling met informatie over vorige 

nieuwsitems of lopende verhalen (Chantler & Stewart, 2003, pp. 42-43).  

 

Volgens Andrew Boyd  (2001, pp. 29-45) zijn de allerbelangrijkste nieuwsbronnen de 

redactiemedewerkers of journalisten zelf. Zij wonen meestal in dezelfde omgeving als hun publiek. 

Vanuit alledaagse ontmoetingen, met mensen uit hun omgeving of situaties waarmee ze in contact 

komen, kunnen nieuwsitems ontstaan. Wanneer hun kinderen, familie, vrienden of buren bijvoorbeeld 

vertellen over een nieuwe trend die nog niet in de media aan bod is gekomen, kan dit voor de 

journalist interessante informatie zijn.  

 

Als een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, gaan journalisten vaak een beroep doen op contacten die 

ze doorheen hun carrière hebben opgebouwd. Dit kunnen bijvoorbeeld zowel tipgevers zijn als 

specialisten ter zake (Burns, 2002, p. 50). Zoals reeds vermeld is de relatie tussen de journalist en zijn 

contactpersoon vaak tweezijdig: de journalist is op zoek naar nieuws, zijn contactpersoon naar 

publiciteit (Boyd, 2001, pp. 30-33). Bij regionale journalistiek is de relatie tussen de journalist en zijn 

bronnen vaak zo. Regionale journalisten staan vaak dichtbij hun contactpersonen. Lokale redacties 

nemen ook vaak zelf contact op met hulpdiensten. Ook hier bestaat er een bijzondere relatie met de 

media. Enerzijds willen lokale journalisten informatie over dramatische gebeurtenissen verkrijgen van 

bijvoorbeeld de politie of brandweer. Anderzijds kunnen de media hen soms ook helpen, bijvoorbeeld 

voor preventie of om een oproep te doen naar mogelijke getuigen (Chantler & Stewart, 2003, pp. 34-

35). 

 

De activiteiten van lokale politici zijn een regelmatige bron van verhalen voor journalisten van de 

lokale pers, maar ook deze politici zelf zijn, zowel individueel als d.m.v. instituties, een grote bron van 

politiek nieuws (Franklin, 2003, p. 48). De meeste lokale politici zijn erg enthousiast om ergens op te 

reageren, want op deze manier kunnen ze meer naambekendheid verwerven en ze hopen dat dit extra 

stemmen zal opleveren. Journalisten moeten zich hier van bewust zijn en opletten dat ze geen 

verkiezingspropaganda uitzenden of publiceren (Boyd, 2001, pp. 33-34) Volgens Ericson et al. (1989), 

kan de relatie tussen journalisten en hun politieke bronnen gezien worden als het geven van interne 

politieke informatie in ruil voor aandacht door nieuwsmedia. Binnen deze samenwerking treden vaak 

conflicten op, maar toch kan men de relatie tussen journalisten en hun politieke bronnen volgens hen 

het best verstaan als “essentially collaborative rather than conflictual: the relationship is symbiotic and 

characterised by mutual reliance between the consenting partners” (Ericson et al., aangehaald in: 

Franklin, 2003, p.58). 

 

Kaniss heeft het meer specifiek over de relatie tussen lokale politici en lokale journalisten. Ook hij 

vermeldt dat ze elkaar nodig hebben om hun job te kunnen uitoefenen. Het is voor lokale politici 
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belangrijk om in de nieuwsberichtgeving aan bod te komen. Potentiële kiezers moeten hen leren 

kennen en veel over hen te lezen en te horen krijgen. In lokale nieuwsverslaggeving kunnen ze tonen 

waar ze mee bezig zijn, wat ze willen realiseren, welke ideeën ze hebben, enz. Anderzijds hebben 

lokale journalisten deze politici ook nodig als bron van nieuws (1997, pp. 160-188).  

 

Sommige politici beseffen heel goed dat ze journalisten moeten proberen ‘te vriend’ houden en gaan 

proberen om ze te beïnvloeden, bijvoorbeeld door hen af en toe exclusieve informatie ‘cadeau’ te doen 

(Gans, 1979, p.134). Kaniss vermeldt dat er op lokaal niveau grote verschillen zijn tussen lokale 

politici en hoe die met de media omgaan. Sommige lokale politici doen erg hun best om veel vermeld 

te worden in nieuwsverslaggeving. Ze denken na over manieren om de aandacht van journalisten te 

trekken. Ze proberen toegankelijk te zijn, geven regelmatig persconferenties of informeren de pers op 

andere manieren en soms lekken ze ook informatie over concurrerende politici. Sommigen proberen 

ook echt de media te manipuleren. Anderen hebben er daarentegen geen idee van op welke manier ze 

met media moeten omgaan. Zij geven bijvoorbeeld te weinig of onbelangrijke informatie (1997, pp. 

160-188).  

 

Een andere nieuwsbron zijn persberichten en persconferenties. De meeste persberichten zijn afkomstig 

van politici, politie en parket, beroemdheden en public relations van bedrijven, belangengroepen of 

organisaties die publiciteit zoeken (Boyd, 2001, p. 36). Vaak hebben journalisten geen tijd om een 

nieuwsonderwerp tot in detail te bestuderen of er alles over te weten (Ericson et al., 1989, p. 384). 

Journalisten staan onder tijdsdruk. Ze worden telkens opnieuw geconfronteerd met deadlines en die 

zijn bepalend voor hun dagelijkse werkroutines. Volgens Manning gaan journalisten zich dan ook 

vaak baseren op officiële bronnen. “The pressure of news deadlines and the importance of obtaining 

information rich in news values encourages a dependency upon official sources, whether they be 

government departments, sources associated with parliaments and the formal policy-making process, 

the police or the other state social control agencies” (Manning, 2001, p. 55). Franklin vermeldt dat 

lokale journalisten vaak gebruik maken van persberichten die met een minimum van controle 

gepubliceerd kunnen worden, omdat het vaak moeilijk is om op lokaal niveau informatie te 

verzamelen en ze onder druk staan van deadlines (Franklin, 2003, p. 55). Heel wat krantenberichten 

gaan inhoudelijk terug op informatie die aangeleverd wordt door persberichten of 

nieuwsagentschappen (Lewis et al., 2008). Volgens Boyd (2001, p. 40) zijn nieuwsagentschappen de 

grootste externe bron van informatie. Op lokaal niveau zijn die echter meestal niet beschikbaar.  

 

Redacties hebben ook oog voor wat andere media brengen. Op die manier vergelijken ze wat hun 

eigen medium brengt met wat hun concurrenten brengen. Het is dan mogelijk dat een nieuwsitem dat 

in een ander medium aan bod kwam en waar de eigen redactie nog geen aandacht aan had besteed, de 

aanleiding vormt voor een eigen nieuwsitem, eventueel aangevuld met nieuwe informatie (Servaes & 
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Tonnaer, 1992, p. 14). Journalisten maken er vaak gewoon een eigen versie van. “Peer sources are 

closest at hand, for story suggesters and selectors spend as much time as possible perusing other news 

media for their own use. Most often, they analyze an already published story for new “angles”, 

different ways of conceptualizing or covering it; then they assign the idea to their own reporters as a 

new story” (Gans, p. 126).  

 

Ook tips van burgers kunnen voor belangrijke informatie zorgen. Deze kunnen zowel aangeboden 

worden door onbekenden als door personen die gekend zijn bij de redactie (Boyd, 2001, pp. 39-40). 

Journalisten moeten wel zeer voorzichtig omspringen met deze tips. Ze mogen niet de fout maken iets 

zomaar te publiceren, zonder dat ze goed gecontroleerd hebben of deze eventueel anoniem verkregen 

informatie wel klopt. Veel van deze tips zijn hierdoor behoorlijk tijdrovend en vaak zijn ze ook niet 

echt bruikbaar (Chantler & Stewart, 2003, p. 39).  

 

Lezers kunnen ook feedback geven onder de vorm van lezersbrieven. Redacties maken graag gebruik 

van hun reacties en commentaar om een debat over een bepaalde gebeurtenis of situatie te beginnen of 

verder te zetten. Sommige media organiseren ook regelmatig polls om te weten wat leeft bij hun 

publiek (ibid.). Uit deze polls en lezersreacties kunnen redacties eventueel informatie halen die de 

aanleiding kunnen zijn voor een nieuw artikel. De ontwikkeling van het internet biedt voor redacties 

nieuwe mogelijkheden om dit te organiseren. 

 

Recente studies vermelden dat de nieuwsproductie veranderingen ondergaat waarbij het internet en 

andere digitale technologieën een cruciale rol spelen (Preston & Metykova, 2009, p. 39). Het internet 

is op nieuwsredacties bijvoorbeeld tot een veelvuldig geraadpleegde informatiebron uitgegroeid. 

Volgens sommigen heeft het internet het werk van journalisten gemakkelijker gemaakt, maar het is 

ook gevaarlijk en verleidelijk om alle informatie die je er kan vinden zomaar te geloven en over te 

nemen. Er is ook zodanig veel informatie beschikbaar dat men soms door de bomen het bos niet meer 

ziet. Journalisten moeten dus proberen om een beeld te krijgen van welke websites betrouwbaar zijn 

en welke niet (Chantler & Stewart, 2003, pp. 41-42). Pavlik (2000, p. 230) vermeldt dat heel wat 

journalisten op internet ook inspiratie gaan zoeken voor nieuwsverhalen.  

 

Volgens De Fijter (2007, p. 155) heeft het internet gezorgd voor een democratisering van informatie. 

“Een ongekende hoeveelheid informatie wordt voor een steeds grotere groep steeds toegankelijker. 

Het is steeds eenvoudiger en gewoner geworden om zelf informatie te verspreiden. Daarmee is de 

internettende burger steeds meer een informatieproducent in plaats van louter een 

informatieconsument geworden”. Websites als YouTube en Flickr zijn heel erg populair en typeren het 

informatiedelende karakter van internet (ibid.). Ook sociale netwerksites zoals Netlog en Facebook 

zijn wereldwijd aan een opmars bezig (Pse., 2008, 29 december, p. 20). “Overigens heeft de 
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democratisering van informatie ook belangrijke consequenties voor de traditionele media. Weblogs, 

internetfora, discussiesites – het zijn stuk voor stuk zinvolle nieuwsbronnen. Internet is de ideale plek 

voor trendsignalering. Het is voor jonge journalisten bijna niet voor te stellen hoe journalistiek is te 

bedrijven zonder internet” (De Fijter, 2007, p. 155). Blogs hebben zich niet alleen als nieuwsbron een 

plek veroverd naast de traditionele media, redacties gaan ook in toenemende mate zelf met weblogs 

aan de slag (Krijnen, 2007).  

 

Sommige media maken ook gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om burgers zelf 

informatie te laten aanbrengen. Daarbij gaat het meestal niet om pure burgerjournalistiek. Wanneer 

men enkel het (professionele) nieuwsproductieproces opent voor bijdragen van het publiek is er geen 

sprake van burgerjournalistiek, maar van participatieve journalistiek. Participatie kan tijdens de 

verschillende fasen van het nieuwsproductieproces. Tijdens de observatie- en selectiefase kan dit 

bijvoorbeeld d.m.v. polls of tips via sms of mail. Uit het onderzoek van Domingo et al. (2008, p. 337) 

bleek dat: “In most of the cases there is some way to contact the newsroom or specific journalists, but 

relatively few websites explicitly invite the audience to submit story ideas.” In de redactie- en 

publicatiefase kunnen redacties een platform aanbieden voor ‘user generated content’. Kranten kunnen 

op hun websites bijvoorbeeld toelaten dat lezers er zelf een blog aanmaken waar ze hun verhalen en 

hun mening op kwijt kunnen. Tijdens de interpretatie- of feedbackfase kunnen redacties hun publiek 

laten participeren door hen bijvoorbeeld de mogelijkheid te beiden om reacties te plaatsen op artikels 

(Domingo et al., 2008). Ook uit deze reacties kunnen redacties eventueel informatie halen die de 

aanleiding zijn voor een nieuw artikel. 

 

Het idee dat het internet meer en meer het publiek toelaat om te participeren in de mediaproductie en   

-distributie wordt door velen als iets positief gezien, maar door anderen eerder als een bedreiging voor 

de rol en status van professionele journalisten. Pavlik vermeldt dat nieuwe technologieën onder andere 

de relaties tussen professionele journalisten en hun publiek kunnen veranderen. Volgens hem 

evolueert het nieuwsproductieproces meer en meer naar een dialoog tussen de pers en het publiek.     

E-mail is bijvoorbeeld een belangrijke link geworden tussen lezers en journalisten (2000, p. 234-236). 

Het internet zou volgens nog andere onderzoekers ook kunnen leiden tot een nieuwe of tweede fase 

van ‘public journalism’ (Nip, 2006).  
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1.2.5. Nieuwsgaring en het profiel van lokale correspondenten 

 

Shoemaker en Reese (1996) wijzen erop dat de werkroutines van journalisten voor een deel beïnvloed 

worden door individuele factoren. “The communicators' characteristics (such as gender, ethnicity, and 

sexual orientation) and their personal backgrounds and experiences (such as religious upbringing and 

their parents' socioeconomic status) not only shape the communicators' personal attitudes, values, and 

beliefs, but also direct the communicators' professional backgrounds and experiences (such as whether 

the communicator goes to journalism or film school). These professional experiences (including those 

from communication jobs) then  shape the communicators' professional roles and ethics. These 

professional roles and ethics have a direct effect on mass media content, whereas the effect of personal 

attitudes, values, and beliefs on mass media content is indirect, operating only to the extent that the 

individuals hold power within their media organizations sufficient to override professional values 

and/or organizational routines” (ibid., p. 61). 

 

De manier waarop lokale correspondenten hun nieuws verzamelen kan dus mee bepaald worden door  

hun persoonlijke en professionele achtergrond. Is er bijvoorbeeld een verschil in het soort nieuws dat 

zij aanbrengen? Verschillende mensen kunnen verschillende interesses hebben en misschien leidt dit 

ertoe dat zij eerder een bepaald soort nieuws zullen behandelen dan hun collega’s. Ook het soort 

contacten die ze hebben kan bijvoorbeeld verschillen. Dit onderzoeken is echter niet eenvoudig. 

“Although it is easy to show that the “average” journalist and the “average” adult American don’t look 

entirely alike, it is difficult to determine what influence journalists’ characteristics have on their work” 

(ibid., p. 98).  
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1.3. Samenwerking tussen de redactie en de lokale correspondenten 

 

 

In dit derde deel willen wij aandacht hebben voor de samenwerking tussen de redactie en de lokale 

correspondenten. Net zoals geen enkele regionale redactie dezelfde is (cf. supra: 1.1.) zal ook het 

contact met de lokale medewerkers niet op dezelfde manier verlopen. Niet elke redactie zal even 

frequent contact hebben met zijn medewerkers. Het contact op zich kan ook op verschillende manieren 

georganiseerd worden. 

 

Zoals reeds kort vermeld, maakt Tunstall (1971) een onderscheid tussen  reporters die nieuws 

verzamelen en redacteurs die het nieuws verwerken: ‘newsgatherers’ en ‘newsprocessors’. Lokale 

correspondenten zijn gespecialiseerd in het verzamelen van lokaal nieuws, dus is wat hij vertelt over 

‘specialist correspondents’ volgens ons ook grotendeels op hen van toepassing. Nieuws verzamelen is 

natuurlijk niet hun enige bezigheid, maar het is wel de voornaamste, naast het schrijven van artikels 

(ibid., p. 148).  

 

Er zijn ook een aantal verschillen in de relatie die ‘newsgatherers’ en ‘newsprocessors’ hebben met 

nieuws. Correspondenten zijn gespecialiseerd in ‘hun nieuws’ (ibid., pp. 131-135). Zij wonen 

waarschijnlijk meestal middenin de regio waarover ze verslag uitbrengen. Redacteurs werken 

daarentegen van op de redactie en moeten via hun correspondenten vernemen wat er leeft in die 

regio’s. We kunnen ons daarbij de vraag stellen of het voor redacteurs soms niet heel moeilijk is om 

met lokaal nieuws om te gaan. In welke mate hebben zij voeling met die regio’s?  

 

Gans (1979, p. 89) vermeldt twee soorten journalisten: ‘source-related journalists’ en ‘audience-related 

journalists’. In die eerste groep gaat het om journalisten die informatie beoordelen vanuit het 

perspectief van hun bronnen, de journalisten uit de tweede groep doen dit vanuit het perspectief van 

het publiek. Ook Tunstall wijst erop dat nieuwsverzamelaars meer bron-georïenteerd werken dan hun 

collega’s op de redactie. Redacteurs trachten eerder rekening te houden met het publiek. “The 

gatherers are oriented towards their news sources, the processors towards the ultimate audience (1971, 

p. 30).  

 

De manier waarop de samenwerking tussen de redactie en de lokale correspondenten verloopt heeft 

ook te maken met de vraag of de nieuwsgaring vooral ‘bottom-up’ of ‘top-down’ verloopt. Gaan 

lokale correspondenten steeds zelf op zoek naar nieuwsonderwerpen of worden die soms ook opgelegd 

door de redactie? Omdat lokale correspondenten gespecialiseerd zijn in het verzamelen van nieuws uit 

een specifieke regio, zullen ze er vaak meer kennis over hebben dan redacteurs op de redactie. De 
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correspondenten hebben volgens Tunstall meer voeling met hun specialisatiegebied en kunnen er een 

uitgebreid netwerk van contacten ontwikkelen. De keuze om een bepaald nieuwsonderwerp te 

behandelen is volgens hem geen voortdurende strijd tussen redacties en hun correspondenten, maar 

kan soms wel de aanleiding zijn voor een discussie (ibid., pp. 131-135).  

 

In welke mate de lokale correspondenten door de redactie gestuurd worden hangt ook samen met de  

vrijheid en autonomie die zij hebben bij het zoeken naar informatie en geschikte bronnen. Hebben zij 

voldoende autonomie en in welke mate oefent de redactie controle op hen uit? “The news organization 

exercises control by defining the field and its goal, by appointing the specialist, and by its daily 

exercise of news processing. The specialist maintains a degree of autonomy by emphasizing his 

newsgathering role, by cultivating personal contacts and personal knowledge which can be shielded 

from the news organization” (ibid., p. 121).  

 

Tot slot willen we ook kort ingaan op de verwerking van de door lokale correspondenten aangeleverde 

informatie want “[n]o matter how free of surveillance he may be in his dealings with news sources, a 

specialist lacks autonomy if his material is being heavily cut or completely rejected” (ibid., p. 129). 

Zijn lokale correspondenten tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door hen 

aangeleverde informatie omgaat? En wat vindt men op de redactie van het niveau van de door hen 

aangeleverde informatie en teksten?  
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1.4. Een toekomst voor burgerjournalisten? 

 

 

Tot slot willen we kort onderzoeken welke rol burgerjournalisten kunnen spelen bij het verzamelen 

van regionaal en lokaal nieuws. Nieuws wordt lokaler dan ooit (cf. supra). Hyperlokaal nieuws is niet 

alleen in Vlaanderen aan een opmars bezig. Het is een internationale trend. Sinds februari 2008 

kunnen Amerikaanse gebruikers van Google op de nieuwssite de naam van hun stad of hun postcode 

intikken om een overzicht te krijgen van plaatselijk nieuws (Ballegeer, 2008, 15 februari, p. 99). In 

Vlaanderen bieden de websites van o.a. Het Nieuwsblad en Krant van West-Vlaanderen een 

gelijkaardige functie (Het Nieuwsblad, 2009; Krant van West-Vlaanderen, 2009).  De alsmaar groter 

wordende populariteit van ‘super-local news’ heeft volgens sommigen geleid tot het ontstaan van heel 

lokale ‘village correspondents’. Het is daarbij wel nog erg belangrijk dat professionele journalisten de 

overvloed aan informatie die zij aanreiken controleren en filteren. Sommige mensen willen vandaag de 

dag echt héél lokaal nieuws. Ook burgerjournalisten kunnen dus van belang zijn op het gebied van 

lokale of regionale berichtgeving, aangezien veel redacties de middelen niet hebben om in elk dorp of 

gemeente een correspondent te hebben (Bew, 2006, pp. 200-209). Pilling wijst erop dat de informatie 

die afkomstig is van burgerjournalisten nog veel meer gefilterd en gecontroleerd zal moeten worden 

dan informatie die afkomstig is van persmedewerkers (2006, pp. 104-114).   

 

Er bestaan ook nieuwswebsites die enkel gebaseerd zijn op berichten die aangebracht worden door 

‘citizen journalists’. We kunnen hier bijvoorbeeld verwijzen naar OhmyNews en Indymedia (ibid.). 

Deze websites worden door burgers zelf georganiseerd, maar ook nieuwsmedia kunnen op hun 

websites burgerjournalisten informatie laten aanreiken (‘user generated content’). Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij HasseltLokaal.be. Dit is een internetproject van Het Belang van Limburg waarbij 

vrijwillige Hasseltse stadsreporters zelf het nieuws maken  (HasseltLokaal, 2009). Concentra heeft 

ook getracht om d.m.v. het project ‘Cocomedia’ een digitaal netwerk uit te bouwen, waarbij vrijwillige 

stadsreporters informatie aan de redactie kunnen bezorgen (Paulussen en Ugille, 2008). 

 

Bij Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg loopt nu ook het project ‘burgerreporter’. 

Iedereen die het wenst kan stukken schrijven over “kleine nieuwtjes, ergernissen in de buurt, 

evenementen,… noem maar op. […] Elk artikel wordt nagelezen en indien nodig taalkundig verbeterd, 

maar de inhoud wijzigen we niet. Elk artikel verschijnt zo snel mogelijk op de juiste gemeentepagina 

met jouw naam of initialen eronder” (Concentra, 2009).  De burgerreporters maken hun stukken 

vrijwillig en vrijblijvend. “Je bent als burgerreporter dus geen werknemer van Concentra en krijgt dus 

ook geen opdrachten.” (ibid.). Wie wil meewerken hoeft zich enkel in te schrijven op de website 

burgerreporter.be (Concentra, 2009; Gazet van Antwerpen, 2009; Het Belang van Limburg, 2009). 
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Burgers kunnen ook op eigen initiatief een blog met nieuws starten. Men kan zich daarbij de vraag 

stellen in welke mate de informatie die daarop verschijnt correct is. In welke mate gaan burgers 

bijvoorbeeld hun nieuws checken? “Betrouwbaarheid is een factor die keer op keer terugkeert in het 

debat over burgerjournalistiek. Hoe betrouwbaar is burgerjournalistiek?” (De Fijter, 2007, p. 157).   

 

Ook het samenwerken van traditionele media met burgerjournalisten leidt vaak tot discussies, 

bijvoorbeeld omtrent de professionaliteit van journalisten, want blijkbaar kan iedereen journalist zijn 

(Bew, 2006, pp. 200-209). Reich wijst erop dat burgerjournalisten minder toegang hebben tot 

journalistieke bronnen. Er zijn bijgevolg een aantal onderwerpen die ze beter kunnen overlaten aan 

professionele journalisten. Toch zijn burgerjournalisten volgens hem in staat om nieuws te maken. 

Men moet er alleen rekening mee houden dat zij te kampen hebben met een aantal zwakheden. Hij 

vermeldt ook nog dat burgerjournalistiek niet mag gezien worden als iets dat in de plaats komt van 

‘mainstream journalism’. Beiden kunnen complementair zijn (Reich, 2008, pp. 739-758). 

 

Ook De Fijter (2007) wijst erop dat burgerjournalistiek niet mag beschouwd worden als de vervanger 

van de ‘ouderwetse’, traditionele journalistiek. “Veel meer zou burgerjournalistiek – en daarom is de 

term eigenlijk heel erg ongelukkig – moeten worden beschouwd als een extra en nieuw instrument in 

de handen van die traditionele journalistiek, die op weg naar multimedialisering en verdere 

professionalisering naar nieuwe manieren zoekt om haar informerende producten bij de burger te 

brengen. […] In feite doet de journalistiek met haar burgerjournalistieke projecten wat de journalistiek 

altijd heeft gedaan, dan wel tracht te doen of zou moeten doen: opmerken wat er in de samenleving 

gebeurt en daar op accurate wijze verslag van doen” (ibid., p. 158).  Krijnen (2007, p. 168) meent dat 

het aanvankelijk door vele bloggers geschetste toekomstbeeld, waarin de anarchistische blogosphere 

de gevestigde media overbodig maakt, geen werkelijkheid lijkt te worden. “De toekomst van het 

journalistieke blog lijkt veeleer te liggen in de combinatie met gevestigde media”. De Amerikaanse 

journalist Jeff Jarvis vindt dat burgers het werk van professionele journalisten niet moeten overnemen, 

maar dat ze moeten samenwerken. “Professionals and amateurs working together to get the real story, 

linking to each other across brands and old boundaries to share facts, questions, answers, ideas, 

perspectives” (Jeff Jarvis, geciteerd in: De Fijter, 2007, p. 159).   
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1.5. Besluit van het literatuuronderzoek en vragen voor verder onderzoek        

 

 

In dit literatuuronderzoek hebben wij ook getracht om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop 

regionale en lokale nieuwsverslaggeving ontstaat. We hebben daarbij vooral aandacht gehad voor de 

nieuwsgaring en de manier waarop redacties dit kunnen aanpakken. Bronnen blijken van cruciaal 

belang in het redactionele productieproces. We hebben een opsomming gegeven van mogelijke 

bronnen waar nieuwsredacties een beroep op kunnen doen. Het was daarbij niet altijd even duidelijk in 

welke mate regionale redacties er gebruik van maken en hoe ze er mee omgaan. Verder onderzoek zou 

hier meer duidelijkheid kunnen brengen. Lokale en regionale correspondenten zijn van groot belang 

bij de nieuwsgaring. Zij hebben het meest voeling met een bepaalde regio en kunnen er ook een 

uitgebreid netwerk van contacten ontwikkelen. Recentelijk wordt de aandacht ook vaak op 

burgerjournalisten gericht. Zij zouden bij de verzameling van erg lokaal nieuws een rol kunnen spelen. 

De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dit verder zal evolueren en op welke manier nieuwsredacties 

hiermee denken om te gaan. Ook hier zou extra onderzoek nuttig zijn. 

 

Nieuws wordt meer en meer lokaal. Heel wat media, ook algemene nieuwsmedia zoals landelijke 

dagbladen, breiden hun regionale en lokale verslaggeving uit. Het is voor de nieuwsredacties van deze 

media niet altijd even gemakkelijk om dit soms erg lokale nieuws te verzamelen. Er is eigenlijk nog 

maar weinig wetenschappelijke literatuur voor handen m.b.t. hoe journalisten op een regionale redactie 

praktisch te werk gaan. Ook de rol die lokale correspondenten spelen in het regionale 

nieuwsproductieproces komt maar weinig naar voor in deze literatuur. We hebben ons bij het zoeken 

naar literatuur en het maken van dit literatuuronderzoek vaak moeten baseren op meer algemene 

studies en literatuur over nieuwsproductie. Wat de literatuur over regionale media betreft zijn er wel 

studies voorhanden die duiden op het belang van lokaal nieuws en de zelfs stijgende aandacht voor 

hyperlokaal nieuws. Maar voor zover wij weten is er nog geen onderzoek gevoerd naar de manier 

waarop regionaal en lokaal nieuws in de praktijk verzameld wordt en de rol die lokale correspondenten 

daarbij spelen. Dit is nochtans bepalend voor de manier waarop regionaal nieuws tot stand komt. 

Daarom is het volgens ons belangrijk om ook hiervan een beter beeld te krijgen.  
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DEEL 2: Exploratief onderzoek aan de hand van                   

diepte-interviews 
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In dit tweede deel wordt eerst de door ons gevolgde methodologie toegelicht. Daarna volgt een 

uitgebreide bespreking van de bevindingen uit ons onderzoek. We hebben vergelijkingen gemaakt 

tussen de verschillende interviews en uitspraken van de verschillende respondenten. Een aantal 

voorbeelden en de belangrijkste en opmerkelijkste uitspraken worden ter verduidelijking ook 

geciteerd. Alle bevindingen zijn gebaseerd op de diepte-interviews. Bij het bespreken van deze 

bevindingen worden ook verbanden gelegd met ons literatuuronderzoek uit het eerste deel van deze 

verhandeling.  
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2.1. Methodologie 

 

 

Hierna zullen we eerst ons onderzoeksonderwerp afbakenen en enkele onderzoeksvragen formuleren. 

Dan bepalen we wie de onderzoekseenheden zijn en bespreken we de voor- en nadelen van de door 

ons gekozen onderzoeksmethode, nl. diepte-interviews. Vervolgens bespreken we de manier waarop 

de dataverzameling gebeurd is en hoe we nadien de verzamelde gegevens verwerkt en geanalyseerd 

hebben. We geven ook een schematische weergave van de door ons bij dit onderzoek gevolgde 

tijdsplanning. Tot slot volgen nog enkele opmerkingen bij de interviews. 

 

 

2.1.1. Onderzoeksvragen en afbakening van het onderzoeksonderwerp 

 

We stellen ons in dit onderzoek de vraag hoe regionale nieuwsgaring verloopt. We willen ook 

onderzoeken welke rol lokale correspondenten kunnen spelen. Onze centrale onderzoeksvraag luidt: 

Hoe verloopt de regionale nieuwsgaring praktisch en welke rol spelen lokale correspondenten 

hierbij?  Deze grote vraag valt uiteen in meerdere delen. We wensen o.a. meer duidelijkheid te krijgen 

over de manier waarop regionale redacties en hun lokale medewerkers nieuws verzamelen, wie of wat 

hun voornaamste bronnen zijn, hoe de relatie met hun bronnen is, hoe de samenwerking tussen 

correspondenten en redacties verloopt, wie die lokale correspondenten over het algemeen zijn, hoe 

regionale redacties georganiseerd zijn voor het verzamelen van lokaal en regionaal nieuws en of 

burgerjournalisten daarbij in de toekomst een rol kunnen spelen. 

 

Als methodologie voor ons onderzoek hebben wij ervoor gekozen om diepte-interviews te doen (cf. 

infra: 2.1.3.). In ‘Bijlage A’ wordt een globaal overzicht gegeven van de meest voorkomende 

onderwerpen die tijdens de interviews aan bod kwamen.  

 

 

2.1.2. Afbakening van de onderzoekseenheden 

 

Aangezien we met ons onderzoek zowel oog hebben voor de werking van regionale redacties op zich 

als voor hun lokale en regionale correspondenten, hebben we redacteurs en lokale medewerkers, die 

werkzaam zijn op verschillende niveaus van de regionale nieuwsgaring, laten vertellen over hoe zij 

regionaal en lokaal nieuws verzamelen.  
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Wij hebben ons met dit onderzoek gericht op de regionale redacties en correspondenten van Krant van 

West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Wat elk van deze media gemeen hebben, is 

dat ze in West-Vlaanderen op het gebied van regionale journalistiek erg actief zijn en dat ze er alle 

drie beschikken over een uitgebreid netwerk van correspondenten. We hebben er dus voor gekozen om 

ons onderzoek geografisch te concentreren op de provincie West-Vlaanderen. Dit is niet alleen wat 

betreft regionale media een uiterst interessante provincie; we hebben deze keuze ook gemaakt omwille 

van onze vertrouwdheid met de regio en de aanwezige regionale media.  

 

Globaal gezien kunnen we stellen dat we zowel lokale medewerkers, redacteurs als chef’s 

geïnterviewd hebben. In werkelijkheid zijn al deze mensen en het werk dat ze doen soms erg 

verschillend. Er is niet alleen sprake van verschillende benamingen voor gelijkaardig lijkende functies, 

zoals bijvoorbeeld ‘nieuwsmanagers’ ten opzichte van ‘editieredacteurs’ en ‘schrijvende reporters’ ten 

aanzien van ‘regioreporters’; er is ook sprake van heel diverse situaties waarin deze mensen zich 

bevinden voor het uitoefenen van hun functie. De grootte van de regio, meer bepaald het aantal 

gemeenten, het aantal inwoners en de oppervlakte van de regio waarover zij elk op hun eigen manier 

verslag uitbrengen is telkens verschillend. Bijgevolg zijn er in de manier waarop dit gebeurt 

vanzelfsprekend ook een aantal verschillen. Er is ook heel wat individuele verscheidenheid: qua 

geslacht, leeftijd, opleiding, persoonlijke achtergrond, enz. 

 

In ‘Bijlage B’ wordt een overzicht gegeven van de respondenten. Daarin wordt o.a. ook een 

omschrijving van hun job weergegeven. Bij elk van de respondenten is dit heel verschillend, ook al 

lijkt het werk dat ze doen gelijkaardig, de achtergrond en het statuut die ze hebben kunnen bepalend 

zijn voor een aantal verschillen in de manier waarop ze hun job uitoefenen. 

 

We hebben dus geprobeerd om een zo verscheiden mogelijke groep respondenten te interviewen, niet 

alleen qua functie, maar bijvoorbeeld ook qua geslacht en leeftijd. Dit bleek niet altijd even eenvoudig 

te zijn. Er zijn nu eenmaal minder vrouwen die dit werk doen (cf. infra: 2.4.). Drie van de vier 

respondenten die nog een (hoofd)beroep hadden werkten toevallig ook in het onderwijs. We hebben 

ook een ‘Payroll Officer’ geïnterviewd en een gepensioneerd marinier. De meeste andere respondenten 

zijn allemaal fulltime met journalistiek bezig, al dan niet als beroepsjournalist en/of vast in dienst. 

 

Vooraf bepalen hoeveel respondenten we zouden interviewen was niet eenvoudig. We hadden 

voorzien om per medium een chef of hoofdredacteur te interviewen, een redacteur en twee of drie 

lokale medewerkers. Naarmate ons onderzoek, de zoektocht naar geschikte respondenten en de 

interviews vorderden, ontdekten we dat we ons niet door dit cijfer mochten laten leiden en we zoals 

Boeije (2005, p. 52) vermeldt nog wat meer interviews konden doen, tot er ‘verzadiging’ van 

informatie optrad.  
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Onze selectie van onderzoekseenheden was dus gebonden aan inhoudelijke en theoretische 

overwegingen. Die selectie was een bewuste keuze. Wij zijn er van overtuigd dat we een evenwichtige 

groep respondenten geïnterviewd hebben. Dit betekent echter niet dat ons onderzoek generaliseerbaar 

is naar een ruimere populatie. Doordat we maar een beperkt aantal respondenten hebben, kunnen we 

geen representativiteit garanderen. Dit was voor ons ook niet belangrijk. Vooral het ontdekken van de 

belangrijkste kenmerken van de regionale nieuwsgaring was voor ons van belang (Hijmans & Wester, 

2006, pp. 510-513).  

 

 

2.1.3. Onderzoeksmethode: diepte-interviews   

 

Ook al hadden we reeds d.m.v. een literatuurstudie getracht om zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen, toch hadden we nog maar een beperkte kennis over ons onderwerp. Daarom wilden we 

het op een exploratieve manier verder onderzoeken. Er zijn verschillende manieren mogelijk waarop 

we dit konden doen. Wij kozen voor kwalitatief onderzoek. Heel typerend voor kwalitatief onderzoek 

is het open karakter ervan (Hijmans & Wester, 2006, pp. 507-532). Kwalitatief onderzoek is een goede 

keuze bij onderwerpen waarnaar weinig onderzoek gedaan is en waarvan men nog maar weinig weet 

(Boeije, 2005, pp. 35-36).  

 

Bij kwalitatief onderzoek kunnen op veel verschillende manieren gegevens verzameld worden. 

Bijvoorbeeld d.m.v. een participerende observatie, een focusgroep of een individueel interview 

(Boeije, 2005, p. 54). Wij wilden onze vragen persoonlijk met de respondenten bespreken, aangezien 

dit tot ruimere inzichten kan leiden (Arksey & Knight, 1999). We wilden een onderzoeksmethode 

gebruiken die toelaat om het onderzoeksonderwerp vanuit het perspectief van de respondent te leren 

kennen (Boeije, 2005, pp. 26-27), waarbij tijdens het onderzoek rekening kan gehouden worden met 

de eigenheid en individuele kenmerken van elke respondent (persoonlijke invulling door de 

respondent) en waarbij er ook ruimte is voor interactie tussen de onderzoeker en de respondent. 

Daarom kozen we voor kwalitatieve interviews, meer bepaald diepte-interviews. “[I]t allows both 

parties to explore the meaning of the questions and the answers involved, which is not so central, and 

not so often present, in other research procedures” (Brenner et al., geciteerd in: Arksey & Knight, 

1999, p. 32).  

 

Wij zijn van mening dat het nemen van diepte-interviews, voor ons onderzoek, de meest aangewezen 

onderzoeksmethode was. Bij dit type interviews wordt niet gewerkt met een strikt te volgen, 

gestructureerde vragenlijst, maar met een topiclijst met erg open vragen (Arksey & Knight, 1999, pp. 

6-9). Op die manier konden we meer informatie in de diepte vergaren. We konden bijvoorbeeld 
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gemakkelijk doorvragen over een bepaald onderwerp. De vragen konden wanneer dit wenselijk was in 

een andere volgorde gesteld worden (Johnson, 2002, pp. 112-113).  “[I]nterviewees (or informants) are 

encouraged to be open and spontaneous, and to speak about the issue in question using language and 

ideas of their own, rather than any imposed by the researcher” (Arksey & Knight, 1999, pp. 6-7). 

 

Maar we waren er ons ook van bewust dat diepte-interviews ook nadelen hebben. Zo neemt het maken 

van deze interviews heel wat tijd in beslag. Ook de transcriptie en analyse ervan kan erg tijdrovend 

zijn, dit is bijvoorbeeld in minder mate het geval bij interviews aan de hand van een meer 

gestructureerde vragenlijst (Arksey & Knight, 1999, pp. 7-9). “De teksten bevatten de natuurlijke taal 

van de onderzochte personen en zijn uitvoerig en ongestructureerd. Het ongestructureerde karakter is 

het gevolg van de beperkte structurering vooraf. Thema’s komen op verschillende plaatsen in het 

onderzoeksmateriaal aan de orde en dikwijls in verschillende bewoordingen” (Boeije, 2005, p. 60). 

Johnson (2002, pp. 105-108) wijst er op ook dat het afnemen van diepte-interviews een interactief 

proces is en “that each research project involves the observer or interviewer as an active sense maker 

and interpreter of what is seen or heard in the research context” (Johnson, 2002, pp. 105).  

 

Uit interviews kan blijken hoe iemand over iets denkt, maar nooit hoe iemand effectief handelt of hoe 

een actie concreet verloopt. “Since what people claim to think, feel, or do does not necessarily align 

well with their actions, it is important to be clear that interviews get at what people say, however 

sincerely, rather than at what they do” (Arksey & Knight, 1999, p. 15). Nochtans probeerden we met 

ons onderzoek net een beter beeld te krijgen van hoe o.a. lokale correspondenten te werk gaan. 

Doordat we met diepte-interviews werkten konden we ons enkel baseren op wat onze respondenten 

ons vertelden. Dit is een beperking waar we zoveel mogelijk rekening mee hebben proberen te houden. 

 

 

2.1.4. Dataverzameling en -verwerking  

 

De interviews werden mondeling en persoonlijk afgenomen. We hebben daarbij gestreefd naar een 

open gesprek. De hoofdvragen lagen bij aanvang min of meer vast, maar soms werd op bepaalde 

onderwerpen of antwoorden nog dieper ingegaan, werden bijvragen gesteld of werd er om 

verduidelijking gevraagd. We hadden ook de mogelijkheid om de geïnterviewden te confronteren met 

eerder gegeven antwoorden of informatie afkomstig van andere respondenten.  

 

Na de interviews werd, op basis van de geluidsopnames en de gemaakte notities, een zo letterlijk 

mogelijke transcriptie gemaakt van het gesprek. Nadien werden de verzamelde gegevens gelezen en 

geïnterpreteerd. Er is dus enige voorbereiding nodig geweest om deze gegevens geschikt te maken 
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voor analyse. Tijdens de analyse werden de bevindingen samengevat en gestructureerd, er werden 

vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende interviews. Opmerkelijke uitspraken of 

ondervindingen kregen daarbij extra aandacht. Een aantal voorbeelden en de belangrijkste en 

opmerkelijkste uitspraken worden ter verduidelijking ook geciteerd. Voor de duidelijkheid wordt 

daarbij ook weergegeven wie die uitspraak deed, wat de functie van die persoon is en voor welk 

medium hij of zij werkt (KW = Krant van West-Vlaanderen, HNB = Het Nieuwsblad, HLN = Het 

Laatste Nieuws). Dit is inhoudelijk meestal van groot belang voor een beter begrip van de uitspraak. In 

‘Bijlage B’ en ‘Bijlage C’ worden de respondenten nog uitgebreider voorgesteld. 

  

Op basis van deze verwerking van de verzamelde gegevens hebben we ook antwoorden geformuleerd 

op onze onderzoeksvragen en hebben we waar mogelijk ook teruggekoppeld naar de theorie uit ons 

literatuuronderzoek.  

 

 

2.1.5. Tijdsplanning 

 

Hieronder wordt de gevolgde tijdsplanning van ons onderzoek schematisch voorgesteld.  

 

 

Tijdsplanning 

Oktober  –  November  –  

December 2008  –  Januari   

–  Februari 2009 

-   Literatuuronderzoek 

-   Opstellen van een topiclijst 

Maart  –  April  2009 -   Respondenten contacteren en een afspraak maken 

-   Interviews afnemen  

-   Transcripties maken  

April  –  Mei  2009  -   Verwerking van de gegevens 

-   Rapportering 
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2.1.6. Opmerkingen bij de interviews 

 

De respondenten werden over het algemeen eerst gecontacteerd via e-mail. In deze mail hebben wij 

onszelf kort voorgesteld en werd het doel van het onderzoek en het belang van het interview reeds kort 

uitgelegd. Er werd ook vermeld dat het interview maximum een uur zou duren. In de meeste gevallen 

was deze informatie voldoende en antwoordde de respondent op deze mail. Bij sommige respondenten 

was het nodig om hen ook eens op te bellen. Daarna werd er een afspraak gemaakt voor het interview. 

We lieten de respondenten zelf voorstellen waar ze het interview het liefst wilden laten doorgaan. 

Bijgevolg werden de interviews ofwel op de redactie, ofwel bij de respondenten thuis of op een 

ontmoetingsplaats nabij hun woonplaats afgenomen.  

 

Een aantal respondenten hebben we op eigen initiatief gecontacteerd, nadat we hun gegevens hadden 

kunnen vinden via internet of op basis van informatie die in de krant vermeld stond. Anderen hebben 

we kunnen contacteren na tips van vorige respondenten. We maakten dus ook gebruik van een 

‘sneeuwbalmethode’. 

 

Aan het begin van elk interview werd nogmaals kort omschreven wat het doel en het belang van ons 

onderzoek is, welke informatie ons vooral interesseerde en waarom het interview met de respondent 

daarbij zo belangrijk was. Er werd ook uitleg gegeven omtrent het feit dat het interview werd 

opgenomen. Geen enkele correspondent uitte hiertegen bezwaren, aangezien dit geluidsmateriaal 

achteraf enkel gebruikt zou worden bij het maken van de transcriptie van het interview. 

 

We hebben getracht om tijdens de interviews ons onderwerp op een zo breed mogelijke manier te 

benaderen, zonder het doel van ons onderzoek uit het oog te verliezen. Op het einde van elk interview 

kregen de respondenten nog de mogelijkheid om zelf een onderwerp of informatie aan te brengen die 

nog niet in het interview aan bod was gekomen. De meesten hadden niets meer toe te voegen aan het 

gesprek. Sommigen vermeldden op dat moment wel dat het om een uitgebreid gesprek ging waarin 

veel zaken aan bod waren gekomen. 

 

Chronologisch liepen de interviews met lokale medewerkers, redacteurs, en chef’s wat door elkaar. Dit 

heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar volgens ons toch wel meer voor- dan nadelen, omdat je telkens 

opnieuw geconfronteerd wordt met een kijk vanuit een ander gezichtspunt en omdat deze elkaar op die 

manier ook wat afwisselen. Zo konden we steeds een zo breed mogelijk beeld voor ogen houden van 

hoe men te werk gaat bij het verzamelen van regionaal en lokaal nieuws. Aan elke respondent werden 

vragen gesteld die op die persoon van toepassing waren. Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om 
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de interviews ‘op maat’ te laten verlopen en ons telkens ook te baseren op bevindingen uit 

voorafgaande interviews (zie ook ‘Bijlage A’).  

 

Aangezien het de bedoeling was om de respondenten vanuit hun dagelijkse journalistieke praktijk en 

ervaringen te laten vertellen over het verzamelen van regionaal nieuws, hebben we tijdens het gesprek 

ook getracht om hen zoveel mogelijk voorbeelden uit de praktijk te laten aanbrengen. Sommigen 

deden dit eerder spontaan, bij anderen moest dit af en toe gevraagd worden. 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald zijn wij er van overtuigd dat we een evenwichtige groep 

respondenten geïnterviewd hebben. We hebben heel wat verscheidene lokale medewerkers 

geïnterviewd. Per medium hebben we ook een coördinator van één of meerdere edities geïnterviewd. 

We konden telkens ook een chef of hoofdredacteur interviewen. Enkel bij Het Laatste Nieuws bleek 

dit niet mogelijk te zijn. We hebben er wel de coördinator voor West-Vlaanderen kunnen interviewen. 
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2.2. Opbouw en organisatie van een regionale redactie  

 

 

Zoals reeds vermeld in ons literatuuronderzoek kan de manier waarop een regionale redactie 

opgebouwd en georganiseerd is variëren. Er bestaat niet één soort ‘regionale redactie’. In deze 

paragraaf willen wij een overzicht brengen van hoe de regionale redacties van de door ons onderzochte 

media, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en Krant van West-Vlaanderen, georganiseerd zijn. Meer 

specifiek richten we ons daarbij op de provincie West-Vlaanderen. Dit overzicht is samengesteld op 

basis van de informatie die onze respondenten ons tijdens de interviews meegedeeld hebben. De 

interviews vonden plaats in maart en april 2009.  

 

 

2.2.1. Krant van West-Vlaanderen 

 

Krant van West-Vlaanderen heeft 11 lokale edities en 1 provinciale editie ‘Krant van West-

Vlaanderen’ die als bijlage gegeven wordt bij de lokale edities. De 11 lokale edities zijn: De 

Zeewacht, Kortrijks Handelsblad,  Brugsch Handelsblad, De Weekbode - editie Roeselare, - editie 

Izegem, - editie Tielt, - editie Leie, - editie Torhout en Het Wekelijks Nieuws - editie Kust, - editie 

Gaver en - editie West. Krant van West-Vlaanderen is dus niet alleen de koepelnaam voor al die 

edities, maar ook de naam van de provinciale bijlage. 

 

Elke editie wordt aangestuurd door een editieredacteur die de inhoud van de krant bepaalt en die het 

netwerk van medewerkers aanstuurt. De editieredacteurs worden geholpen door opmaakredacteurs. Zij 

geven de teksten, onder coördinatie van de editieredacteurs, een plaats in de krant en controleren de 

teksten ook inhoudelijk en op taalfouten. De editie- en opmaakredacteurs werken allemaal vanuit de 

redactie in Roeselare. Oorspronkelijk hadden een aantal edities een lokaal kantoor van waaruit zij 

werkten. Er was een kantoor in Oostende, Brugge, Kortrijk en Poperinge. 

 

Bij Krant van West-Vlaanderen zijn er ook een aantal ‘schrijvende redacteurs’. Zij zijn vast in dienst 

en maken de dragende stukken binnen hun editie. Hun job is vergelijkbaar met die van de 

‘regioreporters’ bij Het Nieuwsblad (cf. infra: 2.2.2.). Er is een schrijvende redacteur in Oostende, 

Brugge, Kortrijk, Roeselare en gedeeltelijk ook in Ieper. Enkel de twee redacteurs van Oostende en 

Brugge werken vanuit een kantoor in Oostende en in Brugge. De redacteur van Kortrijk werkt soms op 

de redactie in Roeselare en soms in Kortrijk. 
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Bij Krant van West-Vlaanderen wordt er veel minder dan bij Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws 

gewerkt met lokale correspondenten die fulltime journalist zijn. Financieel is het voor hen wellicht 

ook niet haalbaar om alleen voor Krant van West-Vlaanderen te werken (cf. infra: 2.2.6.). De meesten 

onder hen werken dan ook voor andere media. Krant van West-Vlaanderen werkt dus vooral samen 

met heel lokale medewerkers. Dit is ook nodig omdat zij veel meer en veel lokaler nieuws brengen dan 

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Voor elke (deel)gemeente zijn er meerdere pagina’s voorzien. 

In steden is dit zelfs van toepassing op sommige wijken.  

 

In totaal heeft Krant van West-Vlaanderen tussen de vijf- en de zeshonderd lokale medewerkers. Dit 

zijn allemaal freelancers. De meesten onder hen doen dit in bijberoep. Een aantal lokale 

correspondenten werken ook voor Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad.   

 

Krant van West-Vlaanderen komt wekelijks uit op vrijdag. Op donderdagnamiddag heerst er altijd een 

beetje een weekendgevoel. Op vrijdag is dit eerder een maandaggevoel. De editieredacteurs 

overleggen dan met hun lokale medewerkers welke stukken er de week erna in de krant komen. De 

medewerkers doen daarbij zelf voorstellen aan de editieredacteurs, maar de editieredacteurs geven hen 

soms ook opdrachten. Op maandag wordt er dan gekeken wat er allemaal in het weekend gebeurd is en 

dan wordt er waar nodig bijgestuurd door de editieredacteurs. Dan starten ook de eerste 

opmaakredacteurs om al een aantal pagina’s klaar te maken met de stukken die al binnen zijn. Op 

dinsdag beginnen de stukken meer en meer toe te stromen. Dan zijn alle opmaakredacteurs aanwezig 

en wordt pagina na pagina klaargestoomd. Op woensdag wordt de krant op een meer actuele manier 

gemaakt. Er worden ook enkele pagina’s opengelaten om met ‘vers’ nieuws te kunnen vullen, want er 

kan nog veel gebeuren voor het vrijdag is. De provinciale bijlage Krant van West-Vlaanderen wordt 

als eerste editie afgesloten, omdat deze gedrukt wordt in de nacht van woensdag op donderdag. Zij 

moet klaar zijn voor de edities gedrukt worden, want die moeten er middenin gestopt worden. Op 

donderdag worden de voorpagina’s van de verschillende edities samengesteld door de editieredacteurs 

en hoofdredacteur Jan Gheysen. Op vaste momenten wordt er daarna telkens een krant afgesloten en 

gedrukt. Dat begint om 6 uur ’s ochtends met de editie Roeselare en eindigt omstreeks 16 uur met De 

Zeewacht.  

 

De provinciale editie Krant van West-Vlaanderen wordt voor een deel gemaakt op basis van de lokale 

edities, maar er komen ook andere artikels in voor. Er staan dus een aantal interviews en reportages in 

die los staan van de edities en er is bijvoorbeeld ook een televisiebijlage. Voor deze artikels wordt een 

beroep gedaan op alle medewerkers. Iedereen kan een voorstel doen om zo’n groot stuk te maken. Er 

komen ook onderwerpen aan bod die hun oorsprong vinden op nationaal niveau. Deze onderwerpen 

worden  benaderd vanuit een West-Vlaamse invalshoek.  
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Sinds dit jaar wordt de sportredactie centraal gecoördineerd door een chef sport. Vroeger werd er 

gewerkt per sporttak, maar nu is er per editie een sportredacteur die vast in dienst is, pagina’s opmaakt 

en het werk verdeelt. Er zijn wel een aantal kleine edities die een sportredacteur ‘delen’. Daarnaast 

zijn er nog twee ‘specialisten’, iemand voor het wielrennen en iemand voor het voetbal uit eerste 

klasse. De lokale medewerkers voor het sportnieuws werken echt heel lokaal. Er is bijna een 

medewerker per club. Elke editie heeft dus wel een aparte sportkrant, maar daar zitten ook heel wat 

‘overnamepagina’s’ in, want lokale voetbalploegen spelen bijvoorbeeld ook matchen tegen lokale 

voetbalploegen uit andere edities en grote ploegen hebben vaak supporters in heel West-Vlaanderen. 

 

Maandelijks is er een vergadering met de directie, de hoofdredacteur, de editieredacteurs en de 

schrijvende redacteurs. Op die vergadering worden de grote lijnen ‘uitgezet’. In het zog van die 

maandelijkse vergadering is er de dinsdag nadien een samenkomst met de opmaakredacteurs zodat zij 

ook op de hoogte worden gebracht van de beslissingen die op de maandelijkse vergadering genomen 

werden. Voor de provinciale editie Krant van West-Vlaanderen wordt er op vrijdagvoormiddag 

vergaderd met een kerngroep van ongeveer vier mensen. Op maandagvoormiddag is er altijd een 

redactievergadering van de hoofdredacteur en de editieredacteurs. Op de redactie zitten de 

hoofdredacteur, de chef sport en de editieredacteurs centraal aan een lange tafel en daar wordt er ook 

nieuws uitgewisseld. 

 

 

2.2.2. Het Nieuwsblad 

 

Het Nieuwsblad heeft in West-Vlaanderen vier edities: Oostende-Westhoek, Brugge-Oostkust, 

Roeselare-Tielt-Izegem en Kortrijk-Waregem-Menen. Deze edities worden vanuit de redactie in Groot-

Bijgaarden gecoördineerd door twee nieuwsmanagers. Zij zijn elk verantwoordelijk voor twee van de 

vier West-Vlaamse edities. In totaal heeft Het Nieuwsblad over heel Vlaanderen 16 lokale edities en 

bijgevolg ook 8 nieuwsmanagers. De nieuwsmanagers staan op hetzelfde niveau als de eindredacteurs. 

Bij Het Nieuwsblad zijn er ook twee chef’s regio. Rudi Van Holderbeke voor Oost- en West-

Vlaanderen en Johan Vercammen voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Daarboven staat 

adjunct-hoofdredacteur, Guy Fransen, die zich ook bezighoudt met het regionale nieuws, 

hoofdredacteur, Michel Vandersmissen, en algemeen hoofdredacteur Peter Vandermeersch. 

 

In West-Vlaanderen zijn er dus twee nieuwsmanagers: iemand voor de edities Oostende-Westhoek en 

Brugge-Oostkust en iemand voor Roeselare-Tielt-Izegem en Kortrijk-Waregem-Menen. De 

nieuwsmanagers vormen de verbinding tussen de redactie en de vaste regioreporters en lokale 

correspondenten in het veld. Het is hun taak om de lokale medewerkers aan te sturen en opdrachten te 
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geven. Als lokale medewerkers zelf een voorstel doen, gaan de nieuwsmanagers dit goed- of afkeuren 

en een invalshoek kiezen. Zij bepalen ook of er een foto bij moet en hoe lang het stuk mag zijn. 

Daarnaast maken zij een planning op voor de eindredactie. De nieuwsmanagers bezorgen hun planning 

omstreeks 14 uur aan de eindredacteurs van hun edities en die zorgen er dan voor dat wanneer die 

stukken door de lokale medewerkers binnengestuurd worden, ze op de afgesproken plaats en met de 

juiste foto’s en de juiste lengte in de krant verschijnen. Zij lezen de stukken na en herschrijven ze ook. 

De eindredacteurs moeten maximaal 8 pagina’s per dag maken. Er zijn minstens 5, maar meestal 6 of 

zelfs 8 pagina’s per editie. Er zijn dus meer eindredacteurs dan nieuwsmanagers. 

 

In de meeste edities is er een ‘gedecentraliseerde nationale reporter’, ook wel ‘field’ of regioreporter 

genoemd. Het Nieuwsblad heeft in West-Vlaanderen drie regioreporters, in elke West-Vlaamse editie 

één, behalve in Oostende-Westhoek. In die editie zijn er dus enkel freelance lokale correspondenten. 

Regioreporters zijn journalisten die vast in dienst zijn en zowel voor de papieren krant als voor de 

website werken. Ze maken meestal de belangrijkste stukken uit hun editie. Zij hebben ook een 

coördinerende rol, want zij moeten de lokale medewerkers ook kunnen aansturen en helpen.  

“Ik werk van thuis uit en heb rechtstreeks toegang tot het systeem. Het zou een beetje gek zijn 

om het Brugs nieuws te verslaan vanuit Brussel.” (Tom Le Bacq, regioreporter HNB). 

 

De gewone lokale correspondenten zijn freelancers. Op hoeveel lokale correspondenten de 

nieuwsmanagers een beroep kunnen doen verschilt per editie. Dit varieert ongeveer tussen de 10 à 15 

correspondenten per editie. Vroeger waren er meer freelancers die over kleine gebieden verslag 

uitbrachten, bijvoorbeeld één kleine gemeente. Dit had als groot voordeel dat ze er woonden en 

iedereen kenden. Nu zijn er meer en meer freelancers die over verschillende gemeenten nieuws 

verzamelen, maar die moeten wel dag en nacht beschikbaar zijn. De meesten werken ook nog voor 

andere media. Bij Het Nieuwsblad wordt er dus meer en meer gewerkt met fulltime journalisten. 

“Een kleiner team dus, maar met mensen die voltijds beschikbaar zijn. Wat ook meespeelt is dat 

wij niet overal een fotograaf hebben en dan moet de journalist zelf foto’s nemen. Iemand die van 

9 tot 17 uur gaan werken is kan geen foto’s gaan nemen.” (Mattias Bruynooghe, nieuwsmanager 

HNB). 

 

Bij Het Nieuwsblad is er een heel verscheiden team van lokale medewerkers: er zijn freelance lokale 

correspondenten die alleen voor de krant schrijven (‘printcorrespondenten’), maar er zijn er ook die 

alleen voor de website schrijven (‘onlinecorrespondenten’). Er zijn ook medewerkers die zowel voor 

de krant als voor de website schrijven. Op dit moment zijn er ongeveer 200 mensen die stukken maken 

voor de gemeentesites, onder wie 50 vrijwilligers. In 140 gemeenten zijn er freelance 

onlinecorrespondenten. 75 van die 140 onlinecorrespondenten zijn tevens printcorrespondent. De 

onlinecorrespondenten moeten net als de printcorrespondenten lokaal nieuws verzamelen, maar zij 
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moeten hun stukken ook rechtstreeks online plaatsen. Die stukken worden vooraf niet meer door de 

redactie gecontroleerd. 

 

Voor elke gemeente in Vlaanderen heeft Nieuwsblad.be een eigen nieuwssite. In maart 2007 is Het 

Nieuwsblad begonnen met een project in 25 gemeenten. Ze hebben daarvoor in elk van die gemeenten 

een onlinecorrespondent gezocht. Eerst hebben ze aan de printcorrespondenten gevraagd of zij bereid 

waren om deze opdracht erbij te nemen, maar waar die correspondenten dat niet zagen zitten, ofwel 

omdat ze te weinig computerkennis hadden ofwel omdat ze er geen tijd voor hadden, zijn ze dus op 

zoek gegaan naar een extra correspondent. Dit moest echter wel iemand zijn die in die specifieke 

gemeente woonde. Vanaf dat moment moest er in de betrokken gemeenten dus samengewerkt worden 

tussen print- en onlinecorrespondenten. 

“In het begin was er wel wat wrevel tussen de print- en de onlinejournalisten. […] De grootste 

dilemma’s gaan altijd over het feit dat als een onlinecorrespondent een primeur heeft, die dat 

dikwijls al gaat online plaatsen. De printcorrespondenten zijn dan niet tevreden omdat zij vinden 

dat die primeur dan al online is weggegeven. Eigenlijk is dat niet zo, want we hebben de 

primeur wel met Het Nieuwsblad. Of die nu op de site staat of in de krant, dat zou eigenlijk niet 

mogen uitmaken, maar dat is soms nog wel een discussiepunt.” (Jana Wuyts, coördinator 

Nieuwsblad.be). 

Dit project werd dus eerst getest in 25 gemeenten. Daarna werden alle gemeenten in Oost-Brabant, 

Groot-Gent en De Kempen ‘interactief’ gemaakt. In deze gebieden is Passe-Partout sterk aanwezig 

om advertenties te verkopen. Er zijn ook nog steeds ‘niet-interactieve’ gemeenten, waar er dus nog 

geen onlinecorrespondent is. In West-Vlaanderen staat Passe-Partout minder sterk door de 

concurrentie van Roularta. Daar zijn er op dit moment het minst aantal interactieve gemeenten van 

heel Vlaanderen.  

 

Begin maart 2009 heeft Het Nieuwsblad zowel in de papieren krant als online een lay-outverandering 

doorgevoerd. Het nieuws dat in de krant komt en het nieuws dat specifiek voor online gemaakt wordt, 

worden nu samen op één site gezet. Vroeger was er daarentegen een onderscheid tussen gewone 

gemeentesites met nieuws uit de krant en ‘bloggemeentes’ waar er een onlinecorrespondent aan het 

werk was. Nu is dit onderscheid afgeschaft. Op de gemeentesites van de niet-interactieve gemeenten 

verschijnt alleen het nieuws uit de krant.  

 

Het regionale sportnieuws wordt door de sportredactie verzameld. Dit verloopt gescheiden van de 

‘gewone’ regionale redactie. De sportredactie werkt voor zijn nieuwsgaring ook met lokale 

correspondenten. Soms zijn dat dezelfde medewerkers als die van het gewone regionaal nieuws. De 

sportredactie werkt niet met nieuwsmanagers, omdat de regionale sportpagina’s vooraf al meer 
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vastliggen. Af en toe wordt er wel overleg gepleegd tussen de gewone regionale redactie en de 

sportredactie, bijvoorbeeld wanneer er twijfel is over wie een bepaald stuk zal brengen.  

 

Bij Het Nieuwsblad zijn er op de regionale redactie twee formele ogenblikken waarop er 

vergaderingen zijn. ’s Ochtends en ’s middags wordt er met iedereen van de regionale redactie 

verzameld en dan is er ook iemand die het regionale aanbod aan de nationale redactie voorstelt. 

Daarnaast kan er op elk ogenblik van de dag iemand van de nieuwsmanagers die iets belangrijk binnen 

krijgt, dit gaan aanbieden aan de nationale redactie. Hoeveel van de artikels die op de nationale 

pagina’s verschijnen afkomstig zijn van de regionale redactie varieert van dag tot dag, omdat dit 

afhankelijk is van wat het aanbod op regionaal niveau is. Bijna alles van faits divers komt bijvoorbeeld 

via de regionale redactie. 

 

 

2.2.3. Het Laatste Nieuws 

 

In West-Vlaanderen heeft Het Laatste Nieuws zes edities: Oostkust, Westkust, Middenkust, de 

Mandelstreek, de Leiestreek en de Westhoek. De regionale redactie van Het Laatste Nieuws bevindt 

zich in Kobbegem. Daar is er sprake van een ‘in’-kant en een ‘uit’-kant. De ‘in’s’ zijn tot op een 

bepaalde hoogte vergelijkbaar met de nieuwsmanagers bij Het Nieuwsblad. Zij staan in voor het 

verzamelen van het nieuws en de samenwerking met de correspondenten. Voor West-Vlaanderen 

gebeurt dit sedert maart 2007 door twee West-Vlaamse redacteurs die vanuit een lokaal kantoor in 

Brugge werken. Dit kantoor staat in nauw contact met de redactie in Kobbegem. West-Vlaanderen is 

de enige provincie waar er een dergelijk kantoor is. De voornaamste reden hiervoor is dat andere 

provincies dichter bij Kobbegem liggen en er in Limburg maar één editie is, omdat Het Belang van 

Limburg daar zo sterk staat (cf. infra: 2.5.). De ‘uit’-kant is de eindredactie en die bevindt zich voor 

alle edities in Kobbegem. Voor West-Vlaanderen is dat een ploeg van 3 à 4 mensen, afhankelijk van 

het aantal pagina’s die er per dag zijn voor het regionale nieuws.  

 

In West-Vlaanderen en een stuk van Oost-Vlaanderen doet Het Laatste Nieuws een beroep op het 

persbureau Verbeke. Voor West-Vlaanderen hebben zij een tiental fulltime journalisten die in vast 

dienstverband stukken maken over faits divers, rechtzaken en bedrijfsnieuws. Ze nemen ook foto’s. 

Voor het andere nieuws werkt Het Laatste Nieuws samen met freelancers. Per editie zijn er ongeveer 

twee of drie fulltime journalisten en ook enkele heel lokale correspondenten die dit werk in bijberoep 

doen en slechts verantwoordelijk zijn voor één of twee kleine gemeenten.  
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Het regionale sportnieuws wordt allemaal vanuit Kobbegem verzameld. Daar is er een regionale 

sportredactie, maar daar wordt nog niet gewerkt met een ‘in’- en ‘uit’-kant. Meestal zijn er ook maar 

één of twee regionale sportpagina’s.  

 

In Kobbegem is er iedere morgen een nationale vergadering om 9.30 uur. Daar is altijd iemand van de 

regionale redactie bij, iemand die nog boven de twee redacteurs uit het kantoor in Brugge staat. Die 

persoon bekijkt vooraf de programma’s van de West-Vlaamse regionale medewerkers en het 

interessantste vermeldt hij op de ochtendvergadering. Rond 10.30 uur krijgen de redacteurs in Brugge 

dan informatie over waar de algemene redactie interesse voor heeft. Daarna wordt er ook besproken 

wat er door de algemene redactie verwerkt zal worden en wat regionaal blijft. In de loop van de dag 

worden er ook nog af en toe stukken aangeboden. Arne Hanseeuw, coördinator van de West-Vlaamse 

edities, schat dat ongeveer de helft van het nationale nieuws zijn oorsprong vindt op de regionale 

redactie:  

“Er zijn al dagen geweest dat er op de nationale pagina’s vijf grote stukken stonden die van ons 

afkomstig waren, van de West-Vlaamse redactie dus.”.  

 

Verder in deze verhandeling bespreken we nog wanneer er vergaderingen zijn met de lokale 

correspondenten (cf. infra: 2.5.). 

 

 

2.2.4. ‘Newsgatherers’ en ‘newsprocessors’ 

  

Zowel bij Krant van West-Vlaanderen als bij Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is er globaal 

gezien dus sprake van twee luiken. Een luik in het veld en een luik op de redactie. Bij regionale 

nieuwsredacties is er dus een duidelijk onderscheid tussen ‘newsgatherers’ en ‘newsprocessors’ (cf. 

Tunstall, 1971). Op regionale redacties zijn er enerzijds reporters en lokale correspondenten die het 

nieuws verzamelen, en anderzijds redacteurs, die het door de reporters en lokale correspondenten 

aangeleverde nieuws verwerken. Er zijn hier wel enkele uitzonderingen bij op te merken. Zoals reeds 

in ons literatuuronderzoek vermeld werd, is de taak van lokale correspondenten niet beperkt tot het 

verzamelen van nieuws. Ze maken ook artikels. In de praktijk is het vaak wel zo dat heel wat van die 

artikels nog moeten herschreven worden door de eindredactie. En de onlinecorrespondenten van 

Nieuwsblad.be  kunnen zelfs op eigen initiatief stukken online plaatsen.  
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2.2.5. Voor- en nadelen om met lokale correspondenten te werken 

 

Het werken met lokale correspondenten heeft voor regionale redacties een aantal voor- en nadelen. Net 

als Chantler & Stewart (2003) vermeldden onze respondenten dat lokale correspondenten heel goed op 

de hoogte zijn van plaatselijke aangelegenheden en dossiers. Zij zijn de ‘voelsprieten’ van de regionale 

redacties. Zij moeten aanvoelen wat er leeft in hun gemeente of het gebied waarover ze verslag 

uitbrengen. Ze moeten veel onder de mensen komen en hebben meestal ook een heel performant 

netwerk van contactpersonen. Om lokaal nieuws te kunnen verzamelen moet er gewerkt worden met 

lokale mensen die er liefst al heel lang wonen.  

 

Voor de redacties is het om economische redenen erg belangrijk om met freelancers samen te werken. 

(cf. infra: 2.2.6.). Het zou onmogelijk zijn om al die mensen vast in dienst te hebben. Ook Boyd 

(2001) wees op dit financiële voordeel. Bij Krant van West-Vlaanderen en Het Nieuwsblad zijn er wel 

een aantal reporters vast in dienst, maar die zijn slechts in de minderheid.  

 

Heel wat freelancers werken voor verschillende media. Daardoor is de informatie die zij brengen niet 

altijd exclusief. Een aantal freelancers van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws werken 

bijvoorbeeld ook nog voor Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant, De Zondag, Passe-Partout of 

Radio 2 West-Vlaanderen. Zowel voor Het Nieuwsblad als voor Het Laatste Nieuws werken is niet 

combineerbaar. 

 

Boyd (2001) wees er ook op dat freelancers inhoudelijk soms wat overdrijven om hun informatie 

‘verkocht’ te krijgen. Een lokale correspondent bevestigde dit en gaf ook aan dat het voor de redactie 

niet altijd eenvoudig is om in te schatten wat er leeft in een bepaalde regio en wat belangrijk nieuws is 

(cf. infra: 2.5.). Zij moeten de redactie er bijgevolg van overtuigen dat hun nieuws belangrijk is. 

Vooral voor de freelancers is dit van groot belang. Als hun stukken niet in de krant komen, verdienen 

ze er niets aan. 

 

Blijkbaar is het niet eenvoudig om goede lokale correspondenten te vinden. Redacties mogen dus ook 

niet te kieskeurig zijn. Ze moeten naar eigen zeggen koesteren wie ze hebben. Er zijn er die niet zo 

goed kunnen teksten schrijven, maar dit wordt onder meer om deze reden door de vingers gezien. Als 

er iemand wegvalt stelt zich vaak een groot probleem. Het is niet evident om nieuwe medewerkers te 

vinden. 

“Je vindt niet gemakkelijk jonge mensen die goed kunnen schrijven en die bereid zijn om dit 

werkt te doen. Als ze nog studeren, zitten ze meestal op kot buiten de provincie. En als er dan al 

eens mensen zijn die geëngageerd zijn, die al een netwerk hebben en goed op de hoogte zijn van 
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het reilen en zeilen in hun gemeente, dan hebben zij vaak al zodanig veel activiteiten dat ze het 

er bijna niet meer kunnen bijnemen. Dat is dus heel moeilijk.” (Tom Vandenabeele, 

editieredacteur KW). 

 

Veel redacteurs wijzen er ook op dat het geen ideale job is. De eisen zijn vaak hoog en de verloning is 

meestal laag. Als lokale correspondent heb je ook heel onregelmatige en onvoorspelbare werkuren. Ze 

moeten het dus echt wel graag doen en er is ook wat idealisme voor nodig.  

 

In ons literatuuronderzoek werd reeds vermeld dat het vinden van goed geïntegreerde lokale 

informanten in 1998 blijkbaar ook al geen gemakkelijke opgave was. Hierdoor kan het ook gebeuren 

dat een aantal gemeenten in sommige edities minder aan bod komen (Raeymaeckers, 1998, p. 15). 

Daarbij komt nog dat niet alle correspondenten even goed zijn. 

“Het niveauverschil is soms heel groot. In sommige gemeenten hebben we hele goede 

correspondenten en uit andere gemeenten komt er minder nieuws,  omdat we daar wat   

zwakkere correspondenten hebben. […] Eigenlijk zouden we in elke editie vijf supergoede 

correspondenten moeten hebben. Maar je moet die mensen natuurlijk ook kunnen betalen en je 

moet ze ook vinden.” (Mattias Bruynooghe, nieuwsmanager HNB). 

 

Heel wat medewerkers doen dit werk ook maar in bijberoep. Vooral bij Krant van West-Vlaanderen is 

dit het geval. In de grotere steden zijn er soms wel meerdere medewerkers, maar in de kleinere dorpen 

is er telkens maar één iemand. Als er in sommige van die gemeenten overdag iets gebeurt, is er niet 

altijd iemand beschikbaar. 

“Je kan achteraf wel vernemen wat er gebeurd is, maar dat is niet even goed. Dat is een 

probleem. We proberen dat op te lossen, maar dat is niet eenvoudig. In heel West-Vlaanderen 

zijn er zones waar wij dergelijke problemen hebben.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur, KW). 

 

 

2.2.6. Verloning lokale correspondenten  

 

De lokale correspondenten die als freelancer werken worden meestal per regel en per foto betaald. 

Sommigen krijgen ook een maandelijkse bonus. Er wordt vooraf met de redactie overlegd hoe lang 

een artikel mag zijn. Op die manier weten de lokale medewerkers hoeveel ze er aan zullen verdienen 

en kan men op de redactie vooraf inschatten hoeveel het zal kosten om een aantal pagina’s te maken. 

Er wordt nu veel meer dan vroeger overleg gepleegd tussen de redacties en de freelancers, zodat ze 

geen overbodige stukken maken. 
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Vroeger was er een duidelijkere opsplitsing tussen professionele fotografen en journalisten. Sinds de 

ontwikkeling van digitale fotografie maken veel lokale correspondenten zelf foto’s. Voor hen is dit een 

mogelijkheid om iets extra te verdienen. Het is vooral interessant als ze al ergens zijn en er tegelijk een 

foto kunnen nemen. Ergens speciaal naartoe rijden om er alleen een foto te maken is niet altijd 

voordelig. Voor de vroegere lokale persfotografen is dit dus een minder goede evolutie. Een aantal van 

die fotografen gaan daarom ook artikels schrijven. 

 

Sommige lokale medewerkers werken fulltime en exclusief als freelancer voor Het Nieuwsblad of Het 

Laatste Nieuws. Bij Krant van West-Vlaanderen is dit, zoals reeds kort vermeld, financieel wellicht 

niet haalbaar.  

“Ik maak die mensen hun rekening natuurlijk niet, maar ik vermoed dat het inderdaad niet 

simpel zou zijn.” (Tom Vandenabeele, editieredacteur KW). 

 

Bij Het Nieuwsblad krijgen de onlinecorrespondenten wel een vast ‘loon’. Aanvankelijk werden zij 

betaald per stuk. Dit bleek geen goede gang van zaken te zijn en nu krijgen zij een vast bedrag per 

maand. In ruil is er bepaald hoeveel berichten er voor dat bedrag online moeten worden geplaatst. In 

de kleinere gemeenten is dit minimaal een tiental berichten. Het budget is afhankelijk van de grootte 

van de gemeente. 

“Voor de printjournalisten is dit wel heel interessant, want op die manier kunnen zij hun loon 

opkrikken. Ze kunnen meer verdienen, door te schrijven over dezelfde gemeente.” (Jana Wuyts, 

coördinator Nieuwsblad.be). 
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2.3. Regionale nieuwsgaring  

 

 

2.3.1. Werkverdeling en specialisatie  

 

Lokale medewerkers komen niet allemaal met hetzelfde nieuws in contact. Het ligt voor de hand dat ze 

elk nieuws verzamelen over één bepaalde streek. Ze werken daarbij niet allemaal even lokaal. 

Sommigen zijn verantwoordelijk voor een klein gebied zoals één dorp of één gemeente, terwijl 

anderen nieuws verzamelen in verschillende gemeenten of meer stedelijke gebieden. Niet alleen 

geografisch, maar ook inhoudelijk gaan zij zich specialiseren in een bepaald soort nieuws. Er kunnen 

bijgevolg meerdere lokale correspondenten van één krant werkzaam zijn in één gebied. De ene 

verzamelt bijvoorbeeld alleen informatie over verenigingen en jubilea terwijl de andere meer 

gespecialiseerd is in lokale politiek.  

 

Een groot aantal lokale correspondenten van Krant van West-Vlaanderen verzamelt vooral heel lokaal 

nieuws, bijvoorbeeld over jubilea, plaatselijke verenigingen en lokale politiek. Socio-economisch 

nieuws, rechtzaken en faits divers worden daarentegen vaak verwerkt door medewerkers die meerdere 

gemeenten voor hun rekening nemen en daarin gespecialiseerd zijn. Bij Het Nieuwsblad en Het 

Laatste Nieuws wordt er minder heel lokaal nieuws verzameld en zijn de lokale medewerkers meestal 

ook verantwoordelijk voor een groter gebied. Nieuws over verenigingen en jubilea is voor hen van 

minder groot belang. Zij houden zich vooral bezig met politiek, socio-economisch nieuws, rechtzaken 

en faits divers. Dit sluit echter niet uit dat er ook bij hen sommige medewerkers gespecialiseerd zijn in 

een bepaald soort nieuws.  

 

Bij Het Nieuwsblad is er ook een verschil tussen het soort nieuws dat de printcorrespondenten 

verzamelen ten opzichte van de onlinecorrespondenten. Online is er meer plaats, bijgevolg kunnen ze 

daar wel meer lokaler nieuws brengen, zoals nieuws over de verenigingen of burgerlijke stand. 

Onlinecorrespondenten hebben ook de mogelijkheid om meerdere keren per week een reeks te 

brengen. De onlinecorrespondent die wij geïnterviewd hebben, laat op maandag iemand die in het 

buitenland woont vertellen over het leven daar, op dinsdag verschijnt er telkens een foto van een mooi 

landschap uit zijn gemeente, op donderdag komen berichten over geboorten, huwelijken, jubilea en de 

sterfgevallen online, enz. Daarnaast is het nieuws op de website vaak ook een aanvulling op wat er in 

de krant verschijnt.  

“Gemeentesites mogen niet alleen een plaats zijn waar mensen kunnen zien wie er waar tegen 

een boom is gereden, ze moeten er ook kunnen terugvinden welke fijne dingen er in hun 



 49 

gemeente gebeuren. Bij de krant is dat toch een beetje anders. Op de site mag er zowel hard 

nieuws staan als ‘community-nieuws’.” (Jana Wuyts, coördinator Nieuwsblad.be). 

 

 

2.3.2. Inhoudelijke benadering van regionaal nieuws 

 

De benadering van regionaal nieuws is de laatste jaren geëvolueerd. Zowel bij Krant van West-

Vlaanderen, Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad tracht men het nieuws te vertalen naar wat het 

voor de gewone man in de straat betekent. Nieuws moet een gezicht krijgen. 

“Als er een nieuwe watertoren werd gebouwd, dan gingen ze de bouwplannen van die 

watertoren bespreken. Maar nu moeten ze de mensen interviewen die naast die watertoren 

wonen. Wat vinden zij ervan? Mensen zijn heel erg belangrijk. Dat is eigenlijk nog maar op een 

paar jaar tijd echt veranderd.” (Jana Wuyts, coördinator Nieuwsblad.be). 

 

Bij Het Nieuwsblad zijn er sinds de lay-outverandering van begin maart ook inhoudelijk een aantal 

zaken veranderd. Zo is er nu ‘De Visie’, waarin afwisselend enkele lokale correspondenten hun 

mening geven over een gebeurtenis of een trend in hun regio. 

“Wat we nu bijvoorbeeld proberen te doen is om op de eerste regionale pagina een menselijk 

verhaal te brengen: het verhaal van de dag. Dat is in principe altijd één groot artikel en het moet 

altijd over mensen gaan. […] Die evolutie naar meer mensgerichte verhalen is iets dat al een 

tijdje bezig is. Maar door de nieuwe lay-out hebben we onszelf nu echt gedwongen om er nog 

veel meer dan vroeger op te letten. We proberen ook om onze ‘nabijheidsfunctie’ te vervullen 

door wat wij noemen ‘Uw regio in 3 minuten’. Sowieso brengen we dus elke gemeente elke dag 

in de krant.” (Mattias Bruynooghe, nieuwsmanager HNB). 

 

 

2.3.3. Het verzamelen van specifieke soorten lokaal nieuws  

 

Hier willen we een beknopte omschrijving geven van enkele aspecten van nieuwsgaring die van 

toepassing zijn op de manier waarop bepaalde specifieke soorten van lokaal nieuws verzameld 

worden.  

 

Lokaal politiek nieuws 

 

Bij het verzamelen van lokaal politiek nieuws zijn gemeenteraden heel belangrijk. De meeste lokale 

correspondenten die zich bezighouden met politiek nieuws gaan naar alle gemeenteraden en zorgen 
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ervoor dat ze gekend zijn bij lokale politici. In sommige gemeenten wordt er voor of na de 

gemeenteraad een persbabbel georganiseerd. De burgemeester en schepenen geven dan uitleg bij 

sommige dossiers. Nadien krijgen journalisten meestal ook de mogelijkheid om vragen te stellen of 

praatje met hen te maken. Op die manier kunnen ze op een meer informele manier nog extra uitleg 

vragen en specifieke politici naar hun persoonlijke mening vragen.  

 

De manier waarop lokale correspondenten te werk gaan bij het verzamelen van politiek nieuws 

verschilt in gemeenten waar er persbabbels zijn ten opzichte van gemeenten zonder. In de gemeenten 

waar er wel persbabbels georganiseerd worden, proberen politici meer vat te hebben op wat er 

uiteindelijk in de krant verschijnt. Lokale correspondenten moeten daar rekening mee houden. In 

gemeenten waar er geen persbabbels zijn, spreken correspondenten politici meer aan op momenten 

buiten de gemeenteraden.  

 

In Oostende werd er tot voor kort een persbabbel georganiseerd, maar nu niet meer. Daarom 

organiseren een aantal Oostendse journalisten sindsdien ongeveer één keer per maand een gesprek met 

een schepen.  

 

Faits Divers 

 

Bij faits divers zijn contacten met de hulpdiensten heel belangrijk. Lokale correspondenten moeten 

ervoor zorgen dat ze door de brandweer of politie gecontacteerd worden wanneer er ergens iets 

gebeurt. Er zijn ook lokale informatienetwerken. In Brugge is er bijvoorbeeld een soort 

kettingsysteem.  

“Als er ergens een belangrijke brand is, wordt bijvoorbeeld eerst de journalist van de VRT 

verwittigd. Die man belt dan naar die van Het Laatste Nieuws en die belt op zijn beurt naar Het 

Nieuwsblad en zo is er een vaste ketting.” (Tom Le Bacq, regioreporter HNB). 

“Het werk dat die mensen van de hulpdiensten doen is in het belang van de maatschappij. Voor 

hen is het dus ook belangrijk dat het grote publiek daarvan op de hoogte is. De rol van de pers is 

daarbij belangrijk volgens mij.” (Tomas Van Eeghem, correspondent persbureau Verbeke). 

 

De meeste politiezones hebben ook een persverantwoordelijke en afhankelijk van die politiezone zijn 

er één of meerdere perscommuniqués per dag. Sommige zones proberen dit te beperken, terwijl 

anderen juist heel veel informatie geven. Bij een aantal zaken wordt de identiteit van de betrokkenen 

gegeven, bijvoorbeeld bij de meeste branden. Bij een ongeval of een inbraak is dit meestal niet het 

geval.  

“De politie heeft zo zijn eigen code, eigen regels wanneer ze dat zeggen en wanneer niet. Als ze 

het echt niet zeggen, dan ga ik naar de buren of naar de lokale correspondenten. Zij zijn goed 
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vertrouwd met de gemeente en kennen er heel wat mensen. […] In het uiterste geval kan je nog 

naar lokale politici bellen. Zij zijn vaak op de hoogte van dergelijke zaken.” (Hannes Hosten, 

redacteur KW). 

 

Gerechtsverslaggeving 

 

Er zijn lokale correspondenten die dagelijks rechtzaken volgen en daarin gespecialiseerd zijn.  

“We hebben daar één bepaalde reporter voor en die zit elke dag tot rond 13 uur in de rechtbank. 

Dat is ook wel een wereldje op zich. Hij moet goede contacten hebben met de griffiers, de 

advocaten, enz. Die contacten leggen is niet altijd even gemakkelijk, want dat is een gesloten 

wereldje. Je moet je er echt ‘inwerken’.” (Tom Le Bacq, regioreporter HNB). 

“Wij houden die rechtzaken bij in onze agenda. Elke rechtbank in West-Vlaanderen proberen 

wij in de gaten te houden wat betreft de correctionele zaken en de strafzaken. Als je de rol van 

de zitting niet kan bemachtigen, wat in Brugge bijvoorbeeld het geval is, dan ben je verplicht om 

er altijd aanwezig te zijn. Dat is niet slecht. Dan volg je alles goed mee.” (Tomas Van Eeghem, 

correspondent persbureau Verbeke). 

 

Bedrijfsnieuws 

 

Bedrijven gaan vaak uit zichzelf de pers contacteren of persberichten sturen wanneer ze iets willen 

melden aan de pers. Bijvoorbeeld wanneer ze een prijs gewonnen hebben of wanneer ze gaan 

uitbreiden of verhuizen. Als ze problemen hebben brengen ze dit meestal niet zelf openbaar. 

Dergelijke informatie moeten lokale correspondenten vaak ‘via via’ vernemen.  

“In Krant van West-Vlaanderen is er een vaste rubriek ‘Op de werkvloer’. Daarin vertelt een 

gewoon personeelslid over zijn bedrijf. Op die manier komt er wekelijks al een bedrijf aan bod.” 

(Hannes Hosten, redacteur KW). 

 

Verenigingen 

 

Bij het verzamelen van lokaal verenigingsnieuws zijn persoonlijke contacten met mensen uit die 

verenigingen vaak heel belangrijk. Veel correspondenten zijn ook zelf lid van verschillende 

verenigingen. Lokale correspondenten vragen de verenigingen ook om hen nieuws te melden. 

Sommige verenigingen verspreiden hun nieuws ook via hun gemeente en die delen hun activiteiten 

dan mee aan de pers. Ook via affiches kunnen correspondenten veel verenigingsnieuws vernemen. 

 

Nieuws over lokale verenigingen is vooral in Krant van West-Vlaanderen heel belangrijk. Het 

Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws brengen veel minder verenigingsnieuws omdat ze daar te weinig 
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ruimte voor hebben. Op Nieuwsblad.be komen verenigingen wel uitgebreider aan bod. Verenigingen 

kunnen er zelfs een eigen webpagina aanmaken (cf. infra).  

 

Burgerlijke stand 

 

Krant van West-Vlaanderen brengt elke week foto’s en berichten over geboortes, huwelijken, jubilea 

en sterfgevallen. Informatie over huwelijken en  jubilea vernemen ze meestal via de gemeenten 

“De burgemeester en een paar schepenen brengen vaak een bezoek aan de jubilarissen […] 

Meestal vraagt de gemeente vooraf aan de jubilarissen of zij het toelaten dat er ook iemand van 

de krant op bezoek komt. Soms hebben ze dat liever niet.” (Tom Vandenabeele, editieredacteur 

KW). 

“Sommige gemeenten doen nog extra werk. Ze maken een tekstje over de levensloop van die 

mensen zodanig dat wij niet te veel werk meer hebben.” (Bart Huysentruyt, correspondent 

HLN). 

Voor de foto’s van pasgeboren baby’s en hun trotse ouders werken ze bij Krant van West-Vlaanderen 

met een aantal fotografen die in de kraamafdelingen op bezoek gaan.  

“Die komen daar op een vast moment en hebben daarover een afspraak met de 

hoofdverpleegkundige van die afdeling. Als er een kindje geboren is wordt er meestal wel snel 

meegedeeld op welk moment de fotograaf komt en dat men, indien men dit wenst, zich kan laten 

fotograferen.” (Tom Vandenabeele, editieredacteur KW). 

Bij sterfgevallen is het meestal zo dat lokale correspondenten contacten hebben met 

begrafenisondernemers uit de regio.  

“Bij sommige begrafenisondernemers worden de sterfgevallen ook geafficheerd. Als je daar 

gewoon voorbij passeert kan je lezen wie overleden is. Vaak heeft de begrafenisondernemer 

vooraf ook al aan de familie gevraagd of ze het goed vinden dat er iets over geschreven wordt en 

of er contact mag opgenomen worden.” (Tom Vandenabeele, editieredacteur KW). 

 

 

2.3.4. Bronnen van lokaal nieuws  

 

Contactpersonen 

 

Het lokale contactennetwerk is een belangrijk kenmerk van het verzamelen van lokaal nieuws. Op 

regionaal en lokaal niveau zijn persoonlijke contacten heel belangrijk. Lokale correspondenten moeten 

wanneer zij beginnen proberen contact te leggen met het gemeentebestuur, de brandweer, de politie, 

alle verenigingen, enz. Ze moeten zich overal kenbaar maken en vermelden dat zij lokale 
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correspondent zijn. Ze moeten daarbij mensen ook aanmoedigen om hen te contacteren wanneer ze 

iets van nieuws hebben. Eenmaal lokale correspondenten gekend zijn, gaan mensen vaak zelf met hen 

contact opnemen wanneer ze informatie hebben. Zonder een goed contactennetwerk is het onmogelijk 

om op een goede manier lokaal nieuws te verzamelen. Het is ook belangrijk om deze contacten goed te 

onderhouden. 

“Als er ergens een opening of een tentoonstelling is, moet je daar nauwelijks iets van brengen in 

de krant, maar door daar naartoe te gaan zie je mensen en onderhoud je contacten.” (Dominiek 

David, correspondent HLN). 

 

Een goed netwerk van contacten is heel belangrijk, maar lokale correspondenten moeten natuurlijk 

ook een ‘neus voor nieuws’ hebben. Ze moeten echt actief op zoek gaan naar nieuws.  

 

Nieuwsagenda 

 

Zoals vermeld in onze literatuurstudie gebeuren niet alle nieuwsfeiten onverwacht. De redacties en 

correspondenten houden een nieuwsagenda bij (cf. Chantler & Stewart, 2003). Op basis van deze 

agenda kunnen ze nieuws gemakkelijker opvolgen. 

“Als ze dan zeggen dat ze het Mediacenter binnen twee maanden gaan afbreken, dan kan je dat 

noteren in je agenda en hen na twee maanden zelf terugbellen en dan heb je weer nieuws.” 

(Hannes Hosten, redacteur KW). 

 

Nieuwsagentschappen 

 

Op lokaal niveau wordt er slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van nieuwsagentschappen. Op de 

regionale redacties van Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad wordt 

enkel Belga geraadpleegd. Belangrijk nationaal nieuws dat via Belga vernomen wordt proberen ze 

vanuit een regionale invalshoek te benaderen. Belga kan dus nuttig zijn als informatiebron, maar 

lokaal nieuws vernemen regionale redacties meestal vlugger van hun lokale correspondenten.  

 

Persberichten en persconferenties  

 

Heel wat organisaties, gemeenten, politici, bedrijven, enz. sturen op regelmatige basis persberichten. 

In sommige steden, bijvoorbeeld in Brugge en Kortrijk, zijn de journalisten verenigd in een persbond. 

Als mensen nieuws hebben, kunnen ze dit aan alle plaatselijke journalisten tegelijk melden door een 

mail te sturen naar die persbond. Alle leden worden daarna automatisch op de hoogte gebracht. 

“We krijgen dan bijvoorbeeld een mailtje van iemand die het schandalig vindt dat een bepaalde 

schoolbus is afgeschaft. Vaak sturen ze zo’n mails naar de burgemeester en zetten ze ons in 
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‘Cc’. Op die manier hebben ze dan direct ook de volledige pers bereikt.” (Tom Le Bacq, 

regioreporter HNB). 

 

Persberichten zijn niet altijd even interessant. Heel wat organisaties en politici sturen voor het minste 

‘nieuwtje’ een persbericht de wereld in. Vaak zijn die berichten wel de aanleiding om nieuws te 

zoeken. Als het om iets interessant gaat, kunnen journalisten op basis van die berichten op zoek gaan 

naar mensen die er meer informatie over kunnen geven. Daarnaast kunnen persberichten ook wel heel 

nuttig zijn om te vernemen wat er leeft in een bepaalde gemeente. Journalisten moeten daarom niet 

altijd op al die persberichten ingaan, maar doordat ze die berichten ontvangen en lezen kunnen ze zich 

een beter beeld vormen van wat daar zoal gebeurt.  

“Voor De Zondag en Passe-Partout doe ik ook opdrachten in Kortemark, Ichtegem, Zedelgem, 

Torhout, Lichtervelde en vanuit die gemeenten krijg ik wel heel wat persberichten. Die zijn voor 

mij heel belangrijk, omdat ik daar niet woon.” (Paul Cobbaert, correspondent KW). 

 

Sommige persberichten bevatten ook een uitnodiging voor een persconferentie. Persconferenties 

kunnen heel interessant zijn, omdat lokale correspondenten er contacten kunnen leggen met andere 

aanwezigen en ze er vaak nog extra informatie kunnen verzamelen. Maar persconferenties kunnen 

voor freelance lokale correspondenten ook wel tijdrovend zijn.   

“Normaalgezien ga ik heel weinig naar persconferenties waar ik vooraf al van kan verwachten 

dat ik er voor de krant maar een kort berichtje over zal kunnen maken. Aan de hand van het 

persbericht of een telefoontje heb je dan vaak genoeg informatie.” (Bart Huysentruyt, 

correspondent HLN). 

 

Officiële informatiebrochures of websites van gemeenten   

 

De meeste gemeenten hebben een website. Daar kunnen lokale correspondenten basisinformatie 

vinden. Op sommige van die websites wordt er ook ‘nieuws’ gegeven. In heel wat gemeenten zijn er 

ook brochures met informatie over activiteiten en evenementen die er georganiseerd worden. Een 

aantal correspondenten vermeldde wel dat zij vaak vooraf al op de hoogte zijn van die informatie. 

Wanneer dit niet het geval is kan dit eventueel de aanleiding zijn voor een klein artikel of een korte 

aankondiging. In Krant van West-Vlaanderen of op Nieuwsblad.be kan de informatie die in dergelijke 

brochures verspreid wordt soms wel wat uitgebreider aan bod komen. 

“Soms vind ik daar wel ideeën die ik verder kan uitwerken. We ontvangen die gemeentelijke 

info sowieso. Ik blader daar dan wel eens in, want soms staan daar dingen in die ook interessant 

kunnen zijn voor mensen die buiten de gemeente wonen en die dat blaadje niet krijgen.” 

(Gudrun Steen, correspondent HLN en KW). 
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Andere media  

 

Het zijn vooral redacteurs die veel aandacht hebben voor wat er in andere media verschijnt. Niet alleen 

om te vergelijken wie wat gebracht heeft, maar ook als nieuwsbron, bijvoorbeeld om nieuwsberichten 

op te pikken die ze zelf over het hoofd gezien hebben. Ze proberen dit nieuws dan wel te brengen 

vanuit een nieuwe invalshoek of aangevuld met nieuwe informatie. Er zijn ook een aantal lokale 

correspondenten die heel sterk volgen wat andere media brengen, maar er zijn er ook die dit overlaten 

aan de redactie.  

 

Heel wat redacteurs, maar ook lokale correspondenten, van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad 

vermeldden de website van Focus-WTV en Krant van West-Vlaanderen als een belangrijke bron van 

nieuws. Die website is volgens hen heel volledig en heel snel.  

 

Voor Krant van West-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws zijn de gemeentewebsites van Het 

Nieuwsblad ook heel interessant. Ook Radio 2 West-Vlaanderen en deredactie.be, de nieuwswebsite 

van de VRT, werden vermeld als nieuwsbron, vooral wanneer het belangrijk regionaal nieuws betreft. 

Er zijn ook een aantal onafhankelijke radio-omroepen met een website waarop lokaal nieuws staat. 

 

Aangezien Krant van West-Vlaanderen pas op vrijdag verschijnt kunnen zij in de praktijk vaak dingen 

vooraf vernemen uit Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad. Bijvoorbeeld wat betreft de faits divers. 

Toch zijn er ook correspondenten van Krant van West-Vlaanderen die vinden dat Het Laatste Nieuws 

en Het Nieuwsblad ook veel van hen overnemen, vooral dan het meer lokale nieuws.  

 

Internet 

 

We vroegen ons ook af in welke mate redacteurs en lokale correspondenten bij het verzamelen van 

nieuws gebruik maken van internet. Zoals hierboven reeds vermeld werd, kunnen websites van andere 

media een belangrijke bron van nieuws zijn. Internet is volgens veel respondenten van onschatbare 

waarde geworden bij de nieuwsgaring. Dit betekent echter niet dat alle nieuws online te vinden is. 

Echt lokaal nieuws kan je meestal niet op het internet vinden. Internet is vooral handig bij research, 

om extra informatie over iets of iemand te vinden of om te zien wat er in het verleden al over een 

bepaald onderwerp verschenen is. 

“Er zijn heel veel mensen die om de een of andere redenen op een website staan. Als ze 

bijvoorbeeld in het bestuur van een club zitten, dan staan ze soms met hun gsm-nummer en een 

foto op die website.” (Hannes Hosten, redacteur KW). 
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Sommige redacteurs en lokale correspondenten gaan af en toe ook op zoek naar informatie op lokale 

(nieuws)sites of blogs, maar de meesten maken daar eigenlijk weinig of geen gebruik van. Soms 

komen ze er wel toevallig op via een zoekmachine als Google. Volgens een aantal respondenten kan je 

op die sites of blogs vaak heel interessante informatie vinden. Iemand vermeldde wel dat veel van die 

sites niet echt up-to-date zijn. Het nieuws komt vaak sneller in de krant dan dat het op lokale sites of 

blogs verschijnt. 

 

Een lokale correspondent van Krant van West-Vlaanderen en één van Het Laatste Nieuws hebben zelf 

ook een blog met nieuws. Ze doen dit als hobby en omdat ze er veel meer informatie op kwijt kunnen 

dan in de krant. Het is ook een goede manier om mensen met hen in contact te brengen. De blog van 

één van hen werd door een redacteur van een concurrerende krant zelfs als een interessante bron van 

nieuws genoemd. 

 

Een aantal redacteurs en correspondenten maakt bij het verzamelen van nieuws gebruik van RSS-feeds 

of Google Alerts. Zij zijn blijkbaar wel in de minderheid. Heel wat respondenten waren niet op de 

hoogte van wat RSS-feeds zijn. Google Alerts zijn iets bekender. Er waren ook respondenten die 

opmerkten dat dit toch niet zo handig is voor het verzamelen van lokaal nieuws. 

“Ik doe dat wel. Dat is iets wat ik volg. In hoeverre dat de medewerkers dat ook doen, dat weet 

ik niet. Het is natuurlijk niet evident. Puur lokaal nieuws kan je niet volgen op basis van RSS-

feeds. […] Stel dat je medewerker bent voor Alveringem, dan gaan RSS-feeds volgens mij niet 

veel opleveren.“ (Tom Vandenabeele, editieredacteur KW). 

“Ik ben wel geabonneerd op Google Alerts. You Tube heeft ook zoiets. […] Toen het in Menen 

‘100 dagen’ geweest was, stonden er de dag erna ook een aantal filmpjes op You Tube.” (Carlo 

De Winter, onlinecorrespondent HNB). 

 

Sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook zijn volgens de meeste correspondenten wel heel 

belangrijk bij het verzamelen van lokaal nieuws. Er zijn bijvoorbeeld heel wat verenigingen die een 

pagina hebben op Facebook en er hun activiteiten aankondigen. Sommige respondenten zijn op 

Facebook ook ‘bevriend’ met lokale politici.  

“Die lokale politici weten natuurlijk ook wel wat ze daar op mogen zetten en wat niet. Die gaan 

daar geen grote primeurs op zetten.” (Mattias Bruynooghe, nieuwsmanager HNB). 

“Facebook is voor mij vooral handig wanneer ik een bepaald soort nieuws nodig heb of als ik 

bijvoorbeeld een reportage moet maken over een bepaald onderwerp. Dan kan ik te rade gaan bij 

mijn vrienden op Facebook.” (Annelies Lambert, correspondent KW). 
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In sommige bedrijven worden sociale netwerksites geblokkeerd omdat het personeel zich er te veel 

mee zou bezighouden en er te veel tijd door zou verliezen. Ook de redactie van Krant van West-

Vlaanderen had een periode geen toegang tot deze sites.  

“Dat is een tijdje zo geweest, maar wij hebben ons daar zeer tegen verzet en die zijn nu wel 

toegankelijk. Wij hebben dat gemotiveerd en er is doorgegeven wie daar toegang tot moet 

hebben en dat is geregeld.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur KW). 

 

Burgers 

 

Redacteurs en lokale correspondenten ontvangen ook heel wat informatie van burgers. Dit kan op 

verschillende manieren gebeuren. Lokale correspondenten worden vaak persoonlijk aangesproken of 

gecontacteerd door burgers met nieuws. De redacties van Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste 

Nieuws en Het Nieuwsblad vragen hun lezers ook uitdrukkelijk om tips te geven. De meeste van die 

tips komen via mail. Meestal is er een e-mailadres per editie en per redacteur. Wanneer het om 

interessante informatie gaat, geven redacteurs dit door aan hun correspondenten. Bij Het Nieuwsblad 

is er ook een adres per gemeente. De mails die daar naartoe gestuurd worden, worden zowel naar de 

redactie als naar de passende lokale correspondenten gestuurd. Lezers kunnen ook telefonisch contact 

opnemen of tips doorsturen via sms. Die berichten komen terecht op de redacties en ook die informatie 

wordt daarna doorgestuurd naar de redacteurs en correspondenten van de editie waarop het van 

toepassing is.  

 

Veel van die tips zijn onbruikbaar omdat het om te onbelangrijk nieuws gaat. Heel vaak gaat het ook 

om informatie die de betrokkene persoonlijk aanbelangt. Als journalisten een bepaalde klacht 

meerdere keren horen, kunnen ze dit wel verder onderzoeken en nagaan of er sprake is van een trend 

of een groot probleem. Informatie die van burgers afkomstig is, moet altijd ook nog goed 

gecontroleerd worden, omdat iedereen zomaar gelijk welke informatie kan geven. Er kunnen ook 

diepere bedoelingen achter schuilen. 

“Het zijn meestal wel geen tips in de aard van, ‘er is hier een ongeval gebeurd’ of ‘het brandt 

hier’. Sedert een jaar of drie zijn we eigenlijk een veredelde ombudsdienst geworden. We 

krijgen veel informatie van mensen die problemen hebben met Telenet, Electrabel of Belgacom. 

En ook over openbare werken, bijvoorbeeld van iemand van wie het voetpad voor de deur kapot 

is.” (Arne Hanseeuw, redacteur HLN). 

 

Ook lezersbrieven en lezersreacties kunnen nuttig zijn als informatiebron. Op de website van Het 

Nieuwsblad kunnen lezers bijvoorbeeld bij heel wat lokale nieuwsitems een reactie plaatsen. Deze zijn 

meestal niet echt nieuwswaardig, maar soms zit er wel eens iets interessant tussen. Vaak is het ook een 

goede waardemeter om te zien wat er leeft bij de mensen. 
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“Een tijdje geleden waren er bijvoorbeeld twee straaljagers die boven België een vliegtuig 

hadden achtervolgd en er waren grote knallen omdat ze de geluidsmuur doorbroken hadden. Op 

sommige plaatsen waren er stukken van het plafond naar beneden gestort. Dat hebben we toen 

heel snel op onze website geplaatst en we hebben de lezers ook aangemoedigd om te reageren en 

daar kan je ook wel nieuws uithalen, bijvoorbeeld mensen van wie de honden waren 

weggelopen, het servies van een café-uitbater dat gesneuveld was, enz.” (Mattias Bruynooghe, 

nieuwsmanager HNB). 

 

Het Nieuwsblad heeft sinds kort ook pagina’s voor verenigingen en scholen. Ze kunnen er zelf  

berichten, foto’s en filmpjes op plaatsen. Via feeds op de gemeentesites worden andere inwoners van 

die gemeente ook op de hoogte gebracht van die berichten. Ze kunnen ook dienst doen als nieuwsbron, 

maar dit gebeurt slechts uitzonderlijk. Het nieuws dat daarop komt is meestal te onbelangrijk om ook 

in de krant te vermelden. 

“Onze correspondenten moeten dat zeker in de gaten houden en ze doen dat ook, want het komt 

automatisch op hun pagina, maar ze gaan er nooit het ‘echte’ nieuws vinden. […] Wanneer 

verenigingen en scholen op hun pagina’s foto’s plaatsen, kunnen nieuwsmanagers die foto’s via 

een feed bekijken en dan kunnen ze die ook gebruiken voor de band met foto’s in de krant, 

boven ‘Uw regio in 3 minuten’. Er is dus wel doorstroming, maar niet voor het ‘harde’ nieuws.” 

(Jana Wuyts, coördinator Nieuwsblad.be). 

 

Soms worden lezers ook uitdrukkelijk naar hun mening gevraagd over een bepaald onderwerp. Het 

Nieuwsblad heeft bijvoorbeeld al een aantal ‘crowdsourcingprojecten’ georganiseerd, zoals ‘Het Grote 

Fietspadenrapport’ en ‘Veilig naar school’. De lokale medewerkers kregen daarbij de opdracht om 

bepaalde zaken te onderzoeken. De taken variëren van rapport tot rapport. 

“Voor het fietspadenrapport hebben zij allemaal in hun eigen gemeenten moeten zoeken naar 5 

fietspaden in slechte staat en 5 fietspaden in goede staat. Hun informatie werd hier verder 

verwerkt en daarna werden zij daar weer afhankelijk van. Sommigen worden dan opnieuw 

ingeschakeld voor uitgebreidere reportages. Ook bij het rapport over de veiligheid aan de 

scholen werden ze allemaal ingeschakeld. Op basis van een checklist moesten ze nagaan of de 

omgeving aan welbepaalde scholen veilig is. […] Bij het rusthuizenrapport hebben de lokale 

medewerkers niet zo veel moeten doen, want dat rapport was gebaseerd op verslagen van de 

inspectie.” (Rudi Van Holderbeke, chef regio HNB). 

 

Online zijn er grote verschillen tussen de onderzochte media (cf. supra). Het Nieuwsblad heeft een 

heel uitgebreide site. Per gemeente is er een pagina met nieuws. In een aantal gemeenten zijn er zelfs 

speciale ‘onlinecorrespondenten’. Krant van West-Vlaanderen heeft ook een nieuwssite, in 

samenwerking met Focus-WTV en De Streekkrant. Daardoor staan er niet alleen nieuwsberichten en 
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foto’s op, maar ook reportages. De komst van die website betekende op het vlak van nieuwsgaring een 

belangrijke verandering. In plaats van één deadline per week is er nu een permanente deadline. 

Belangrijk nieuws moet zo snel mogelijk online komen. 

“Echte primeurs houden we voor de krant, want dat is onze ‘core business’. En zoveel primeurs 

zijn er ook niet. Wij stellen vast dat je op maandag wel een primeur kan hebben, maar dat je die 

geen week kan achterhouden. […] Dan vind ik dat wij toch de ambitie moeten hebben om als 

eerste dat nieuws te communiceren aan onze lezers en onze kijkers, want wij werken daarbij ook 

samen met Focus-WTV. […] Internet zal sowieso nog belangrijker worden. Dat zie je ook op 

vlak van beelden. […] Als je hier een camera zet terwijl je een interview doet voor de krant, dan 

heb je beelden en klank van dat gesprek. Wat belet er je dan om dat ook ter beschikking te 

stellen van je lezers? In de krant kan je dan de krachtlijnen van dat interview brengen, voor de 

mensen die geen tijd hebben om een half uur te zitten luisteren.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur 

KW). 

 

Op de website van Het Laatste Nieuws staat er daarentegen geen regionaal nieuws en is er praktisch 

geen samenwerking tussen de online- en de printredactie. 

 

 

2.3.5. Relatie bron-journalist 

 

Verschillende auteurs wezen er in onze literatuurstudie op dat journalisten in grote mate afhankelijk 

zijn van hun bronnen (Gans, 1979; Rennen, 2000; Roshco, 1975). Anderzijds kunnen bronnen zich 

alleen beschikbaar stellen en zijn het de journalisten die beslissen van welke bronnen ze uiteindelijk 

gebruik maken.  

 

Soms hebben bronnen meer dan alleen de bedoeling om informatie te geven. Sommigen streven ernaar 

om aandacht te krijgen van journalisten, omdat ze hopen dat dit hen publiciteit zal opleveren (cf. 

Ericson et al., 1989). Dit is ook gebleken uit onze interviews. 

 

Redacteurs en lokale correspondenten worden ook heel vaak gecontacteerd door lokale politici. Net als 

Kaniss (1997) vermeldden al onze respondenten dat er grote verschillen zijn tussen lokale politici en 

hoe die met de media omgaan. Er zijn lokale politici die echt de aandacht opzoeken, maar er zijn er 

ook die daar totaal niet mee bezig zijn. Sommigen zien er blijkbaar zelfs het nut niet van in of zijn 

bang voor wat er over hen zou verschijnen. Dit is vooral bij de ‘kleinere’ politici het geval. Politici die 

ook op Vlaams of op nationaal een rol spelen, zijn meestal heel bedreven in het inspelen op de media.  
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“Er zijn er die systematisch proberen om in de media te komen en er zijn er ook die niet 

beseffen wat ze misschien wel missen. […] Dat hangt af van persoon tot persoon. Ik vraag dat 

wel en sommigen doen dat ook uit zichzelf, maar anderen gaan dat nooit doen.” (Piet Lesage, 

print- en onlinecorrespondent HNB). 

Dit kan een invloed hebben op de uiteindelijke nieuwsverslaggeving. 

“Als ze mij nooit iets laten weten kan het wel gebeuren dat ze minder in de krant komen. Sturen 

ze regelmatig een persbericht, dan gaan ze er waarschijnlijk wel meer in komen.” (Hannes 

Hosten, redacteur KW). 

Het is voor lokale correspondenten niet altijd even gemakkelijk om daarmee om te gaan, want 

iedereen moet aan bod kunnen komen.  

“Het gebeurt soms wel eens dat ik, voor de gemeenten die ik sterk volg, bij mezelf opmerk dat 

het lang geleden is dat we van een bepaald politicus nog iets gehoord hebben. Dan is dat voor 

mij wel een argument om die eens te mailen of op te bellen en te vragen of er nieuws is.” (Tom 

Vandenabeele, editieredacteur KW). 

 

We vroegen ons ook af hoe redacteurs en lokale correspondenten de relatie met hun bronnen 

omschrijven. Zij hebben hun bronnen nodig voor informatie, maar hun bronnen hebben hen misschien 

nodig voor publiciteit. De meeste respondenten vermeldden dat ze elkaar nodig hebben. 

“Dat is een gentlemen’s agreement. Soms doe ik eens een ‘geste’ naar een bron toe. 

Bijvoorbeeld op politiek vlak. Ik kan een persoon wel eens extra met zijn naam in de krant 

vermelden, omdat die veel nieuws aanlevert. Anderzijds ben ik het die bepaalt wat er in de krant 

komt.” (Bart Huysentruyt, correspondent HLN). 

Belangrijke bronnen moeten door correspondenten ook ‘te vriend’ gehouden worden. Dit mag hen er 

echter niet van weerhouden om kritisch te zijn. Het is soms moeilijk om dit evenwicht te vinden. 

“Het is inderdaad vaak moeilijk voor de correspondenten om een negatief stuk te schrijven over 

bijvoorbeeld hun burgemeester, omdat ze die echt wel veel nodig hebben. Anderzijds hebben ze 

eigenlijk elkaar nodig. Politici hebben de aandacht van de pers nodig. Dus als je als politicus een 

fout maakt, kan je ook wel verwachten dat dit in de pers zal komen. Ze kunnen dit een 

correspondent niet kwalijk nemen.” (Mattias Bruynooghe, nieuwsmanager HNB). 

Sommige correspondenten trekken zich daar maar weinig van aan en menen dat zij nooit iets van 

nieuws achter houden. Anderen zijn voorzichtiger uit schrik om hun tipgevers te verliezen.  

“Je moet soms ook eens iets niet in de krant durven plaatsen. Als mensen jou belangrijke 

politieke informatie geven, bijvoorbeeld als er ergens iets fout loopt, dan moet je soms wat 

wachten met deze informatie in de krant te plaatsen, zeker op lokaal niveau. […] Je zou je 

tipgevers kwijtspelen en in een kleine gemeente zijn er niet veel tipgevers.” (Paul Cobbaert, 

correspondent KW). 
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Op lokaal niveau is een goed netwerk van contacten heel belangrijk. Volgens sommigen is niemand 

onmisbaar, maar er zijn echter ook lokale correspondenten die heel vaak met dezelfde bronnen in 

contact komen (cf. Gans, 1979). Als er iets gebeurt, hebben sommigen vaste contactpersonen om 

daarover extra informatie of hun mening te vragen. 

“Je hebt inderdaad journalisten die zo erg aan hun tipgevers gehecht zijn dat ze hen iedere week 

in de krant zouden zetten en dan moeten wij ingrijpen. In kleine gemeenten is het natuurlijk 

logisch dat ze veel met dezelfde mensen in contact komen.” (Arne Hanseeuw, redacteur HLN). 

“Wij moeten dus heel goed opletten dat hun artikels niet te veel ‘embedded journalism’ zijn. Het 

mag niet té goed ingeburgerd zijn. […] Onze lokale medewerkers zouden wel eens durven 

vergeten dat ze schrijven voor hun lezers. Ze schrijven soms nog te veel vanuit het standpunt om 

hun bronnen, de mensen van wie ze het nieuws krijgen, te bedienen.” (Jan Gheysen, 

hoofdredacteur KW). 

Ook Gans (1979) en Tunstall (1971) wezen erop dat correspondenten meer bron-georïenteerd te werk 

gaan en dat redacteurs zich meer focussen op wat het publiek wil.  

 

 

2.3.6. Concurrentie met andere lokale correspondenten 

 

Zowel Krant van West-Vlaanderen, Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws hebben in West-

Vlaanderen een uitgebreid netwerk van lokale correspondenten. Bijgevolg wordt door verschillende 

personen, in eenzelfde klein gebied, lokaal nieuws verzameld. Ze komen elkaar dus vaak tegen en 

aangezien zij hetzelfde nieuws verzamelen, voor een verschillend medium, zijn ze eigenlijk elkaars 

concurrenten. Daarom vroegen we onze respondenten hoe zij die concurrentie aanvoelen.  

 

Op lokaal niveau, tussen de lokale correspondenten onderling, blijkt dit goed mee te vallen. Zowel de 

redacteurs als hun lokale medewerkers vermeldden dat die concurrentiestrijd vooral op het niveau van 

de redacties hevig woedt en vooral tussen Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Aangezien Krant 

van West-Vlaanderen een weekkrant is, wordt deze in mindere mate als een concurrent aanzien, maar 

door de komst van hun website is dit toch ook wat veranderd. Op de verschillende redacties wordt er 

heel nauwlettend in de gaten gehouden wat de concurrentie brengt.  

“Dat is elke dag een harde strijd en je wordt daar ook op afgerekend. […] Elke dag maken we de 

vergelijking tussen wat in Het Nieuwsblad staat en wat in Het Laatste Nieuws.” (Tom Le Bacq, 

regioreporter HNB).  

“Je komt die andere correspondenten vaak tegen, je zit bijvoorbeeld samen in de gemeenteraad. 

Het zou dan eigenlijk wel stom zijn dat je echt concurrenten bent. Het is plezanter als je gewoon 

vrienden kan blijven.” (Gudrun Steen, correspondent HLN en KW). 
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Een aantal correspondenten wezen er ook op dat mensen toch geen twee kranten lezen. Soms is er 

zelfs sprake van samenwerking tussen correspondenten.  

“Dat gebeurt soms wel eens, maar we profiteren daar niet van. Het is niet zo dat we elkaar 

constant helpen. Het gebeurt wel eens bij officiële informatie, als je bijvoorbeeld ziek bent of als 

je op hetzelfde moment een andere opdracht hebt, maar het is eerder zeldzaam.”  (Gudrun Steen, 

correspondent HLN en KW). 

“Stel dat de ene niet naar een persconferentie kan gaan, dan kan je aan de andere vragen of je 

nadien de informatie mag opvragen. We gaan elkaar natuurlijk nooit primeurs weggeven.” (Piet 

Lesage, print- en onlinecorrespondent HNB). 
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2.4. Nieuwsgaring en het profiel van lokale correspondenten 

 

 

We hebben de respondenten ook gevraagd om te schetsen wie, volgens hen, de lokale correspondenten 

over het algemeen zijn. We vroegen hen onder andere wat de verhouding is van vrouwen en mannen, 

hoe de leeftijdsverdeling is, en wat ze eventueel als (neven)beroep hebben. Daarna vroegen we hen 

ook of deze individuele factoren volgens hen een invloed kunnen hebben op de nieuwsgaring. 

 

 

2.4.1. Profiel van lokale correspondenten  

 

Over het algemeen vermeldden de respondenten dat er meer mannelijke lokale correspondenten zijn 

dan vrouwelijke. Al bij al zou dit echter nog meevallen en dit zou ook aan het veranderen zijn. Er 

komen volgens hen alsmaar meer jonge vrouwen bij. Een redacteur vermeldde zelfs dat er in zijn 

editie evenveel vrouwen als mannen zijn. Vrouwen zouden volgens sommigen ook sneller afhaken. 

Op de redacties werken vooral mannen, maar ook dat is op sommige plaatsen blijkbaar aan het 

evolueren. 

“Hier is het toch nog wel een mannenbastion. Toch wat de editieredacteurs betreft, wat de 

opmaakredacteurs betreft, zijn het vooral vrouwen. Clichématig hebben de vrouwen dus een wat 

ondergeschikte job. Dat is jammer, maar we zijn dat aan het bijsturen, maar dat doe je natuurlijk 

ook niet van vandaag op morgen.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur KW). 

 

De leeftijden van de lokale medewerkers zijn volgens de meeste respondenten heel variërend. Bij 

Krant van West-Vlaanderen zijn er zowel gepensioneerden als studenten. Doordat Het Nieuwsblad en 

Het Laatste Nieuws meer met professionelere correspondenten werken liggen de leeftijden daar iets 

minder uiteen. Maar ook bij die media vinden de meeste respondenten dat de leeftijden mooi verdeeld 

zijn. Een reporter van Het Nieuwsblad wijst wel op een soort tweedeling.  

“Je hebt enerzijds heel wat jonge journalisten en anderzijds heel wat veertigers en vijftigers. 

Daartussen zit bijna niemand. Ik denk dat er tussen de beginners en de ervaren mensen, heel wat 

wegvallen omdat het te druk is of omdat ze niet genoeg verdienen.” (Tom Le Bacq, 

regioreporter HNB). 

 

Bij Krant van West-Vlaanderen doen de meeste lokale medewerkers hun werk voor de krant in 

bijberoep. Bij Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is dit minder het geval, omdat daar meer 

gewerkt wordt met fulltime (beroeps)journalisten (cf. supra: 2.2.). Welke jobs die lokale medewerkers 

in hoofdberoep doen is heel gevarieerd. Het cliché dat dit vooral gepensioneerden of leerkrachten 
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zouden zijn, wordt door sommige respondenten bevestigd, maar dit zou toch ook wat aan het 

veranderen zijn. Er zijn nog heel wat leerkrachten en ook een aantal gepensioneerden, maar er zijn ook 

studenten, ambtenaren, huisvrouwen, een bankdirecteur, een criminoloog, enz. die lokale 

correspondent zijn. 

 

De meeste lokale correspondenten hebben geen journalistieke opleiding. De fulltime 

(beroeps)journalisten hebben vaak wel journalistiek gestudeerd aan een hogeschool en een enkeling 

ook op universitair niveau.  

“Ze hebben de meest diverse opleidingen. Hun belangrijkste taak is eigenlijk het nieuws zoeken 

en dat kan je niet leren op school. Ze moeten natuurlijk wel kunnen schrijven.” (Rudi Van 

Holderbeke, chef regio HNB). 

 

Bij de meeste media krijgen de mensen die geen journalistiek gestudeerd hebben geen opleiding of 

tips over hoe ze te werk moeten gaan. Ze krijgen af en toe wel feedback. De onlinecorrespondenten 

van Nieuwsblad.be krijgen wel een ééndaagse opleiding op de redactie in Groot-Bijgaarden. Ze krijgen 

er ook een bundel met tips, o.a. over deontologie, technische aspecten, de keuze van onderwerpen, hoe 

ze hun nieuws kunnen verzamelen en hoe ze hun contactennetwerk het best kunnen uitbouwen. 

 

 

2.4.2. Invloed op de nieuwsgaring? 

 

We vroegen onze respondenten ook hoe en in welke mate deze individuele factoren van de lokale 

correspondenten volgens hen een invloed kunnen hebben op de manier waarop het nieuws door hen 

verzameld wordt. De meeste respondenten vermeldden dat er inderdaad wel wat verschillen zijn, 

bijvoorbeeld tussen de jongere en oudere correspondenten. Zowel het soort nieuws dat ze brengen, hun 

interesses als hun werkwijze kunnen verschillen. Dit is volgens de meeste respondenten ook heel 

normaal en niet zo erg. Het is de taak van de redactie om dit wat in de gaten te houden en in goede 

banen te leiden. Echt belangrijk nieuws zal sowieso wel aan bod komen.  

“Sommige oudere correspondenten raken soms wat vastgeroest, ze doen vaste ‘nummertjes’: het 

verenigingsleven, de kaartersclub, scholen, het voorspelbare nieuws. Jonge correspondenten  

hebben ook meer contact met jonge mensen en met de jongerenverenigingen.” (Hannes Hosten, 

redacteur KW). 

“De ‘oudere garde’ blijft na een  persconferentie nog langer iets drinken. […] Sommigen hebben 

van journalistiek echt een levenswijze gemaakt. […] Als je natuurlijk eens met een politicus aan 

de toog blijft praten, is het de bedoeling om nuchterder te blijven dan hem en iets van nieuws te 

verzamelen. Het is dus vooral de werkwijze die verschilt.” (Arne Hanseeuw, redacteur HLN). 
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Hun eventuele hoofdberoep is volgens hen niet echt bepalend voor de nieuwsgaring. Opleiding kan 

wel een rol spelen, net als ervaring. Correspondenten met een journalistieke opleiding of jaren 

ervaring hebben volgens de respondenten meer voeling met welk nieuws belangrijk is en 

nieuwswaarde heeft. Correspondenten met veel ervaring kunnen ook gemakkelijker linken leggen met 

gebeurtenissen uit het verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

2.5. Samenwerking tussen de redactie en de lokale correspondenten 

 

 

We hebben reeds besproken hoe de regionale redacties georganiseerd zijn (cf. supra: 2.2). Daarbij 

hebben we ook aandacht gehad voor de manier waarop elk medium redactievergaderingen organiseert. 

In dit deel willen we ook nog meegeven wanneer en hoe vaak er vergaderingen zijn met de lokale 

correspondenten. We trachten hier ook te schetsen hoe het contact met de correspondenten 

dagdagelijks verloopt. 

 

Het contact tussen de redactie en de medewerkers verloopt vooral telefonisch of via mail. Het is 

blijkbaar heel moeilijk om met iedereen af te spreken. De nieuwsmanagers van Het Nieuwsblad 

vergaderen om de twee of drie maanden met hun lokale correspondenten. Met de 

onlinecorrespondenten wordt er niet vergaderd, omdat dit praktisch minder haalbaar is. Bij Het Laatste 

Nieuws lukt het af en toe om per editie afzonderlijk te vergaderen. Bij Krant van West-Vlaanderen zijn 

er niet in alle edities vergaderingen met de lokale medewerkers. Of dit al dan niet gebeurt hangt af van 

de editieredacteur en zijn medewerkers. In kleinere edities is er meestal een heel centrale kern waar 

heel wat medewerkers dichtbij wonen. Voor hen is het gemakkelijker om af en toe eens samen te 

komen dan voor medewerkers uit een geografisch meer uitgestrekte editie. Blijkbaar hebben lokale 

correspondenten onderling weinig contact met elkaar. Sommigen vermeldden dat ze daar ook geen 

behoefte aan hebben. Als ze nieuws uit elkaars gemeente vernemen geven ze dit wel aan elkaar of aan 

de redactie door.  

 

Bij Krant van West-Vlaanderen sturen de correspondenten wekelijks een planning door. Bij Het 

Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad gebeurt dit dagelijks. De meeste redacteurs hebben dagelijks 

contact met hun correspondenten. Dit contact verloopt zowel via mail als telefonisch. De journalisten 

van het persbureau Verbeke werken soms ook vanuit het lokale kantoor van Het Laatste Nieuws in 

Brugge.  

“Ik denk dat ik toch wel een 20 of 30 keer per dag bel of mail naar de redactie. Bijna constant 

eigenlijk. We bespreken dan welke onderwerpen we al dan niet gaan doen, wat langer of korter 

moet, enz.” (Tom Le Bacq, regioreporter HNB). 

De meeste lokale correspondenten krijgen ook geregeld feedback van hun redacties. De 

onlinecorrespondenten van Het Nieuwsblad ontvangen wekelijks ook een nieuwsbrief met tips. 

“We krijgen ook elke dag tientallen vragen die we beantwoorden. Dan is er dus wel individueel 

contact, maar dat gebeurt niet op regelmatige basis. Sommige mensen horen we bijna elke dag 

en anderen bijna een maand niet.” (Jana Wuyts, coördinator Nieuwsblad.be). 
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Het is voor redacteurs niet altijd even gemakkelijk om met lokaal nieuws uit West-Vlaanderen om te 

gaan (cf. Tunstall, 1971), vooral niet voor diegenen van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws die op 

de redacties in respectievelijk Groot-Bijgaarden en Kobbegem werken. Ze hebben niet altijd 

voldoende voeling met de streek waaruit het nieuws afkomstig is. De meeste nieuwsmanagers van Het 

Nieuwsblad wonen bijvoorbeeld wel in hun edities, maar dit is toch nog niet hetzelfde. De 

editieredacteurs van Krant van West-Vlaanderen werken vanuit Roeselare en wonen ook in hun 

edities. Hun edities zijn veel kleiner dan die van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Dit is 

blijkbaar een groot voordeel. De ‘in’s’ van Het Laatste Nieuws werken meestal ook wel met de edities 

waarin ze zelf wonen. Zoals reeds kort vermeld (cf. supra: 2.2.) heeft Het Laatste Nieuws ook een 

lokaal kantoor in Brugge. Bij Het Nieuwsblad zijn er geen plannen in die richting. Het Nieuwsblad 

heeft in de meeste edities wel een regioreporter. Zij werken niet op een plaatselijke redactie, maar van 

thuis uit.  

“De redacteurs die in Brugge zitten zijn West-Vlamingen. Dat is wel een groot voordeel. Die 

ene persoon is van Bredene en die andere van Jabbeke. Maar als zij in verlof zijn en we moeten 

samenwerken met de redactie in Kobbegem merk je wel dat zij daar niet altijd weten wat er hier 

belangrijk is.” (Gudrun Steen, correspondent HLN en KW). 

“Of je nu vanuit Brugge naar Brugge belt, of je belt vanuit Brugge naar Groot-Bijgaarden, dat 

maakt volgens mij niet veel uit. Als die redacteurs uit Brugge zelf niet ter plaatse gaan, is dat 

volgens mij geen groot verschil.” (Rudi Van Holderbeke, chef regio HNB). 

 

De manier waarop de samenwerking tussen de redactie en de lokale correspondenten verloopt, heeft 

ook te maken met de vraag of de nieuwsgaring vooral ‘bottom-up’ of ‘top-down’ verloopt. Gaan 

lokale correspondenten steeds zelf op zoek naar nieuwsonderwerpen of worden die soms ook opgelegd 

door de redactie? De meeste lokale medewerkers vertelden dat het nieuws vooral door hen wordt 

aangeleverd, terwijl de meeste redacteurs er meer op wezen dat zij soms ook de opdracht geven aan 

hun lokale medewerkers om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen. Zij proberen die 

nieuwsgaring te sturen. Zoals reeds vermeld krijgen redacteurs ook heel wat tips en informatie via 

mail, sms of telefonisch. Op basis van die informatie kunnen zij de lokale medewerkers extra 

opdrachten geven.  

“Het  komt erop aan om ’s morgens een overtuigend pakket van artikels op te sturen, want als je 

dat niet doet, dan krijgt je opdrachten en word je veel meer geleid.” (Dominiek David, 

correspondent HLN). 

“Meestal brengen wij het nieuws aan, maar de redactie bepaalt vaak wel hoe we het moeten 

aanpakken.” (Bart Huysentruyt, correspondent HLN). 

“Dat is eigenlijk iets dat vroeger niet gedaan werd. Vroeger was er in Kobbegem per editie een 

eindredacteur die ’s morgens toekwam en belde met de medewerkers, en die ’s avonds alles 

nalas. Het begon dus ’s morgens en eindigde ’s avonds. Sinds de splitsing naar het ‘in’- en ‘uit’-
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systeem is onze job eigenlijk nog meer het zoeken van originele invalshoeken, dingen brengen 

die een ander medium niet brengt of op een andere manier dan de concurrentie.” (Arne 

Hanseeuw, redacteur HLN). 

“Je mag natuurlijk ook niet denken dat je van hieruit alles kan. Je moet je medewerkers ook in 

hun waarde laten. Zij hebben meer voeling met hun regio.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur KW). 

 

In welke mate de lokale correspondenten door de redactie gestuurd worden hangt, ook samen met de  

vrijheid en autonomie die zij van de redactie krijgen. Over het algemeen vinden de lokale 

correspondenten dat ze veel autonomie hebben. Ze werken in hun eigen streek en ze verzamelen hun 

nieuws zoals zij het willen. Vooral over de beperkingen op de lengte van de stukken zijn sommige 

lokale medewerkers minder tevreden. Het aantal regels dat een artikel mag tellen wordt vooraf door de 

redactie bepaald. Dit heeft ook wel een voordeel voor de lokale medewerkers, want op die manier 

doen ze geen overbodig werk. Een respondent wees er ons wel op dat je voor een kleiner artikel, niet 

per definitie minder research moet doen. Vooral het verzamelen van informatie en het zoeken van 

verschillende invalshoeken is veel werk. Het uitschrijven van de stukken duurt vaak niet zo lang. 

 

Niemand vermeldde dat hij of zij te weinig autonomie heeft. Dit heeft voor een groot stuk te maken 

met het feit dat de meeste lokale medewerkers als freelancer werken. Op die manier kunnen zij 

eigenlijk zelf bepalen wanneer ze welke opdracht willen aanvaarden. 

 

De onlinecorrespondenten van Het Nieuwsblad hebben heel veel autonomie. Ze kunnen hun stukken 

posten wanneer zij maar willen. Hun stukken moeten niet op een bepaald moment binnen zijn. Voor 

hen geldt er eigenlijk een permanente deadline. Hun stukken moeten vooraf ook niet langs een  

eindredactie passeren. Achteraf is er wel wat controle.  

 

Tot slot willen we ook kort ingaan op de verwerking van de door lokale correspondenten aangeleverde 

informatie. Aan lokale correspondenten vroegen we of zij tevreden zijn over de manier waarop men op 

de redactie met de door hen aangeleverde informatie omgaat. Over het algemeen verandert de 

eindredactie niet zo veel aan hun stukken, taal- en spellingsfouten worden vanzelfsprekend wel 

verbeterd. De lengte wordt vooraf afgesproken, dus moeten de stukken normaalgezien niet ingekort 

worden. Het enige waar sommigen problemen mee hebben is dat hun titels soms sensationeler 

gemaakt worden. 

 

Aan redacteurs vroegen we wat zij vinden van het niveau van de door lokale correspondenten 

aangeleverde informatie en teksten. De meesten antwoordden dat ze over het algemeen tevreden zijn 

over de informatie en het nieuws dat ze krijgen. Sommige redacteurs wezen er ook op dat veel lokale 

medewerkers eigenlijk niet zo goed schrijven. Dit is vaak wat vervelend, maar volgens de meesten 
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eigenlijk niet zo erg. Het belangrijkste is dat ze een neus voor nieuws hebben en dat ze goede, correcte 

en volledige informatie aanleveren. Hun teksten kunnen nadien nog verbeterd worden door de 

eindredacties.  
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2.6. Een toekomst voor burgerjournalisten? 

 

 

Tot slot vroegen we de respondenten of zij denken dat er op regionaal niveau een toekomst is voor 

burgerjournalisten.  

 

Heel wat respondenten vinden dat het op regionaal niveau soms moeilijk is om de grens te bepalen 

tussen sommige heel lokale correspondenten en burgerjournalisten. De meeste lokale correspondenten 

zijn geen beroepsjournalisten, niet vast in dienst en velen hebben niet eens een journalistieke 

opleiding. Ze worden echter wel begeleid door de redacties en worden ook betaald voor hun stukken. 

Het zijn dus toch geen echte burgerjournalisten. 

“Wat ik als de grens beschouw is dat van zodra er sprake is van een vergoeding, we het niet meer 

over burgerjournalisten hebben. Als zij een vergoeding krijgen, kunnen wij ook een kwaliteitseis 

hebben.” (Jana Wuyts, coördinator Nieuwsblad.be). 

 

Een veel gehoorde opmerking is dat wanneer men echt zou werken met burgerjournalisten, dit op een 

verantwoorde manier moet gebeuren, met een professionele omkadering, bijvoorbeeld om informatie 

te controleren en te duiden. Journalistiek moet om feiten gaan in plaats van om meningen. In ons 

literatuuronderzoek wezen onder andere Bew (2006) en Reich (2008) erop dat de betrouwbaarheid van 

burgerjournalisten vaak in twijfel getrokken wordt. 

“Ik denk dat alle redacties proberen te besparen en dat er naar manieren gezocht wordt om dit ook 

effectief te doen. Op dit moment maken wij daar nog geen gebruik van, maar dat kan in de 

toekomst wel gerealiseerd worden. Je hebt dan wel nog goede eindredacteurs nodig om die 

stukken te herschrijven en te controleren.” (Arne Hanseeuw, redacteur HLN). 

“Zij kunnen zeker een rol spelen bij het verzamelen van lokaal nieuws. Hoe moeilijker het wordt 

om lokale medewerkers te vinden, hoe groter de kans is dat die burgerjournalistiek een rol kan 

gaan spelen.” (Jan Gheysen, hoofdredacteur KW). 

 

De lokale correspondenten zien deze evolutie niet echt zitten. Ook zij stellen de kwaliteit van 

bijdragen door burgers in vraag.  

“Daar zou volgens mij serieus protest tegen komen.” (Bart Huysentruyt, correspondent HLN). 

“Voor de professionele journalisten is dat natuurlijk geen positieve evolutie, want die anderen 

gaan ons werk inpalmen. […] De professionele journalisten worden aan de kant geschoven door 

mensen die geen basis hebben. Ze hebben geen achtergrond.” (Gudrun Steen, correspondent 

HLN en KW). 
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Een andere manier om burgers bij het nieuwsproces te betrekken is door middel van participatieve 

journalistiek. Het Nieuwsblad heeft bijvoorbeeld al een aantal ‘crowdsourcingprojecten’ gehad (cf. 

supra: 2.3.4.). Daar kwamen telkens heel wat reacties op. 

“Je merkt dat de mensen het ook goed vinden dat dergelijke onderwerpen onder de aandacht 

gebracht worden.” (Rudi Van Holderbeke, chef regio HNB). 

“Dat is wel ongelofelijk in vergelijking met vroeger. Vroeger was er niets van interactie, maar 

nu mogen onze lezers over alles hun ‘zeg’ doen en ze doen dat ook. Volgens mij is dat een 

verrijking, dat je de lezer daarbij betrekt. Dat heeft de journalistiek enorm interessant gemaakt.”  

(Tom Le Bacq, regioreporter HNB). 

 

Er is blijkbaar ook een verschil tussen het gebruik van informatie van burgerjournalisten online ten 

opzichte van in de krant. Het Nieuwsblad stelt bijvoorbeeld webpagina’s ter beschikking van 

verenigingen en scholen (cf. supra: 2.3.4.). Zij kunnen er zelf informatie op plaatsen. Zoals we ook in 

ons literatuuronderzoek vermeld hebben, kan burgerjournalistiek inderdaad ook benaderd worden als 

een instrument voor traditionele nieuwsmedia (De Fijter, 2007). 

“Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe dit zal evolueren. We staan nu op een kantelpunt. 

Het is op dit moment eigenlijk een heel boeiende periode voor regiojournalistiek. Ik zie het niet 

zomaar gebeuren in de krant. Wij gaan geen nieuws van mensen ‘ongecheckt’ in de krant 

plaatsen. Wat je wel online ziet, en dat is een trend die zich niet alleen in de journalistiek 

voordoet, dat is de ‘user generated content’. Dat is iets dat je online wel heel veel zal krijgen. 

Die verenigingen en scholen bij ons op de website zijn daarvan een heel goed voorbeeld. Die 

mensen moeten hun informatie er allemaal zelf op plaatsen. Dat is heel wat minder gefilterd. 

[…] Het is natuurlijk nog niet helemaal hetzelfde als lezers die gewoon dingen doorsturen, maar 

toch. […] Als elke lezer een correspondent wordt, heb je natuurlijk een gigantisch netwerk, 

maar voor de krant zou die informatie toch nog meer gecontroleerd moeten worden.” (Mattias 

Bruynooghe, nieuwsmanager HNB). 
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Besluit 
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We hebben onderzocht hoe regionaal nieuws in de praktijk verzameld wordt bij Krant van West-

Vlaanderen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws in West-Vlaanderen. Redacteurs en lokale 

medewerkers, die werkzaam zijn op verschillende niveaus van de regionale nieuwsgaring, hebben ons 

vanuit hun persoonlijke ervaringen verteld over hoe zij regionaal en lokaal nieuws verzamelen. We 

kunnen hier niet alle onderzoeksresultaten herhalen, maar willen toch nog eens kort wijzen op een 

aantal opmerkelijke zaken.  

 

Bij het verzamelen van lokaal nieuws is de samenwerking met lokale medewerkers van ontzettend 

groot belang. Zij zijn de ‘voelsprieten’ van de regionale redacties. Zij moeten aanvoelen wat er leeft in 

hun regio en een uitgebreid netwerk van contactpersonen is daarbij heel belangrijk. Lokale 

correspondenten moeten heel sociaal zijn, naar allerlei evenementen gaan en op de hoogte zijn van 

alles wat in hun streek plaatsvindt.  

 

Internet is volgens heel wat respondenten van onschatbare waarde geworden bij de nieuwsgaring. Echt 

lokaal nieuws kan je er meestal niet op vinden, maar internet kan wel heel handig zijn om extra 

informatie over iets of iemand te zoeken. Ook sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook kunnen 

bijvoorbeeld van belang zijn bij het verzamelen van lokaal nieuws. Sommige respondenten zijn op 

Facebook zelfs ‘bevriend’ met lokale politici. Op lokaal niveau wordt er slechts in beperkte mate 

gebruik gemaakt van nieuwsagentschappen. Redacteurs en lokale correspondenten ontvangen wel heel 

wat persberichten. Af en toe krijgen ze ook informatie van burgers. Redacties moedigen hun lezers 

ook aan om tips te geven. Het Nieuwsblad betrekt zijn lezers ook bij het nieuwsproces d.m.v. 

‘crowdsourcingprojecten’. Om welk soort nieuws het ook gaat, ‘mensen’ zijn altijd heel belangrijk. 

Regionale redacties willen dat nieuws een gezicht krijgt.  

 

Goede lokale medewerkers zijn heel belangrijk, maar het is voor regionale redacties niet evident om 

hen te vinden. Het is geen ideale job. De eisen zijn vaak hoog, want ze moeten altijd paraat staan en 

mogen geen nieuws missen. Ze hebben heel onregelmatige en onvoorspelbare werkuren, maar hun 

verloning is meestal laag. Redacties vinden dat ze moeten koesteren wie ze hebben en ze moeten er 

ook voor zorgen dat hun medewerkers gemotiveerd blijven. Op dit moment zijn heel wat 

correspondenten echter niet tevreden over hun verloning. Redacties moeten dus opletten dat ze hen 

niet kwijtraken. Het zou onmogelijk zijn om hen allemaal vast in dienst te hebben, maar een iets 
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hogere verloning zou in sommige gevallen toch al een stap in de goede richting zijn. Anderzijds 

kunnen burgerjournalisten voor redacties een goedkope aanvulling zijn. Hoe moeilijker het wordt om 

lokale medewerkers te vinden, hoe groter de kans dat zij een rol kunnen spelen. Veel respondenten 

merken wel op dat wanneer men met burgerjournalisten zou samenwerken, dit steeds binnen een 

professionele omkadering moet gebeuren.  

 

De meeste correspondenten werken freelance, al dan niet met een zelfstandig statuut. Heel wat lokale 

medewerkers hebben naast hun werk als lokale correspondent namelijk ook nog een ander 

(hoofd)beroep. Een aantal correspondenten werkt voor verschillende media tegelijk. Sinds een paar 

jaar maken veel correspondenten ook zelf foto’s. Voor hen is dit een financiële opsteker, maar voor de 

vroegere lokale persfotografen was dit een minder goede evolutie. Printcorrespondenten van Het 

Nieuwsblad kunnen ook iets extra verdienen door ook voor de website te schrijven. 

 

Online zijn er grote verschillen tussen de onderzochte media. Het Nieuwsblad heeft een heel 

uitgebreide site met nieuws over elke gemeente en speciale pagina’s voor verenigingen en scholen. 

Ook Krant van West-Vlaanderen heeft een nieuwssite. De komst van deze site betekende ook op het 

vlak van nieuwsgaring een verandering, omdat zij nu ook een permanente deadline hebben. Op de 

website van Het Laatste Nieuws staat er geen regionaal nieuws. 

 

We hebben dus heel wat verschillende mensen geïnterviewd, die werken voor verschillende media, op 

verschillende niveaus van de regionale nieuwsgaring. Dit betekent echter niet dat wij op basis hiervan 

kunnen uitspraken doen over hoe ‘de regionale nieuwsgaring’ verloopt. Wij zijn er ons van bewust dat 

ons onderzoek niet van die aard is dat het toelaat om de resultaten te extrapoleren naar alle regionale 

redacties en regionale nieuwsgaring. Desalniettemin vinden wij dat ons onderzoek een goed beeld 

geeft van hoe dit kan verlopen. We zijn ervan overtuigd dat onze bevindingen ook van toepassing 

kunnen zijn op sommige andere regionale redacties en lokale medewerkers.  

 

In de toekomst kan nog heel wat meer onderzoek gedaan worden naar de samenwerking tussen 

regionale redacties, lokale correspondenten en burgerjournalisten. Het is op dit moment bijvoorbeeld 

nog erg moeilijk om in te schatten hoe de samenwerking met burgerjournalisten zal evolueren. Wij 

hebben ons met dit onderzoek vooral gericht op regionale nieuwsgaring bij printmedia. Ook 

nieuwsselectie, -verwerking en -verslaggeving kunnen interessante onderwerpen voor verder 

onderzoek zijn. Deze verschillende stappen van het nieuwsproductieproces verlopen bij audiovisuele 

media waarschijnlijk ook erg verschillend. Het is volgens ons duidelijk dat er op het gebied van 

regionale journalistiek nog heel wat ruimte is voor verder onderzoek. 
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In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van mogelijke vragen die in de interviews aan bod 

kwamen. Met deze lijst willen we een globaal overzicht geven van de meest voorkomende 

onderwerpen die tijdens de interviews aan bod kwamen. Aangezien we ervoor gekozen hebben om ons 

onderzoek te voeren aan de hand van diepte-interviews kreeg niet iedereen dezelfde vragen 

voorgeschoteld. Aan elke respondent werden (in aangepaste vorm) vragen gesteld die op die persoon 

van toepassing waren. Wij hebben dus zoveel mogelijk geprobeerd om de interviews ‘op maat’ te laten 

verlopen en om ons telkens ook te baseren op bevindingen uit voorafgaande interviews.  

 

 

Kennismaking met de respondent 

 

� Voor welke media werkt de respondent of heeft de respondent reeds gewerkt? 

� Wat is de taak of de functie van de respondent? 

� Combineert de respondent dit werk nog met een ander (hoofd)beroep? 

� Welke opleiding heeft de respondent?  

� Over welke (deel)regio brengt de respondent verslag uit? 

� Hoe wordt de respondent verloond? Is de respondent freelancer of vast in dienst? 

� … 

 

 

Opbouw en organisatie van een regionale redactie  

 

� Hoe is de regionale redactie georganiseerd? Hoe is de opbouw en de taakverdeling? 

� Hoe is de regionale sportredactie georganiseerd? Is dit een onderdeel van de algemene 

regionale redactie? 

 

� Wanneer of hoe vaak zijn er redactievergaderingen? 

 

� Op welke manier wordt er gecommuniceerd dat er op regionaal niveau interessant nieuws is 

voor de nationale redactie?  



 3 

� Hoeveel van de artikels die op de nationale pagina’s verschijnen zijn afkomstig van de 

regionale redactie? 

 

� Wat zijn voor een regionale redactie de voor- en de nadelen om met lokale correspondenten 

samen te werken? 

� Is het gemakkelijk om goede lokale correspondenten te vinden?  

� … 

 

 

Profiel van lokale correspondenten 

 

� Wie zijn die lokale correspondenten over het algemeen?  

� Hebben ze nog een andere job? In hoofd- of bijberoep?  

� Welke opleiding hebben ze? 

� Hoe is de man-vrouwverdeling?  

� Hoe is de leeftijdsverdeling?  

� Zijn er veel lokale correspondenten die voor verschillende media werken? 

� Hoe worden de lokale correspondenten verloond? 

� … 

 

 

Regionale nieuwsgaring  

 

� Hoe verloopt de nieuwsgaring concreet? Hoe vernemen redacteurs en lokale correspondenten 

dat er op lokaal niveau ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebben zij? 

Welke contacten? 

 

� Met welk soort nieuws komen de lokale correspondenten vooral in contact? 

� Faits Divers? 

� Politiek nieuws? 

� Economisch nieuws?  

� Gerechtelijk nieuws? 

� Verenigingsnieuws? 

� Sportnieuws? 

� … 
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� In welke mate is er contact met …?:  

� Hulpdiensten 

� Lokale politici  

� Bedrijven 

� Belangengroepen 

� Verenigingen 

� … 

� Hoe verloopt dit contact? 

 

� In welke mate wordt er op de redactie gebruik gemaakt van informatie die aangeleverd wordt 

door nieuwsagentschappen? 

 

� Maken redacteurs en lokale correspondenten vaak gebruik van persberichten, officiële 

informatie of informatiebrochures van bijvoorbeeld gemeenten of politici?  

 

� In welke mate volgen redacteurs en lokale correspondenten wat er in andere media verschijnt? 

 

� Ondervinden lokale correspondenten veel concurrentie van andere lokale correspondenten?  

� Werken ze soms ook samen? 

 

� In welke mate maken redacteurs en lokale correspondenten bij het verzamelen van nieuws 

gebruik van internet?   

� Gaan ze soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

� Bezoeken ze vaak officiële websites zoals sites van lokale politici, 

gemeentewebsites of sites van de diensten voor toerisme? 

� Maken ze gebruik van RSS-feeds of Google Alerts? 

� Maken ze bij het verzamelen van nieuws gebruik van sociale netwerksites 

zoals Netlog of Facebook? 

� … 

 

� In welke mate ontvangen redacteurs en lokale correspondenten informatie van burgers? In 

welke mate worden burgers geraadpleegd? Worden burgers aangemoedigd om hun mening of 

tips te geven?  

� Via sms? 

� Via mail? 

� Telefonisch? 
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� Op fora? 

� … 

� Wie verwerkt tips en informatie die van burgers afkomstig zijn? 

 

� Worden redacteurs en lokale correspondenten vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn er 

grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de 

aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn? 

 

� Hoe omschrijven redacteurs en lokale correspondenten de relatie met hun bronnen? Zij hebben 

hun bronnen nodig voor informatie, maar hun bronnen hebben hen misschien nodig voor 

publiciteit? Wie heeft het meeste controle? 

 

� Zijn er bronnen waar zij vaak een beroep op doen? Contactpersonen die heel belangrijk voor 

hen zijn? Komen ze vaak met dezelfde mensen in contact? 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, (neven)beroep, …) 

van de lokale correspondent volgens redacteurs en lokale correspondenten een invloed hebben 

op de manier waarop het nieuws door hen verzameld wordt? 

Merken zij dat er een verschil is in het soort nieuws dat verschillende lokale correspondenten 

aanbrengen? Of is er bijvoorbeeld een verschil m.b.t. hun vaardigheden, het soort contacten 

dat ze hebben of hun interesses?   

 

 

Samenwerking tussen de redactie en de lokale correspondenten 

 

� Hoe verloopt het contact tussen de redactie en de lokale correspondenten? Hoe vaak 

contacteren ze elkaar?  

� Wanneer of hoe vaak wordt er vergaderd met de lokale correspondenten? 

 

� Is het moeilijk voor de redacteurs om van op de redactie om te gaan met lokaal nieuws? Heeft 

de redactie voldoende voeling met het lokale nieuws?  

 

� Wat is de taak van lokale correspondenten? Hoe belangrijk zijn deze correspondenten voor 

een regionale redactie? Hoe belangrijk vinden zij zichzelf als schakel in het regionale 

nieuwsproductieproces? 
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� Verloopt de nieuwsgaring vooral ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan de lokale correspondenten 

vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie doorgeven?  

� Hoeveel autonomie hebben lokale correspondenten? 

 

� Hoe verloopt de verwerking van de door lokale correspondenten aangeleverde informatie?  

� Zijn lokale correspondenten tevreden over de manier waarop men op de redactie met hun 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie nog veel aan hun stukken? 

� Wat vindt men op de redactie van de door lokale correspondenten aangeleverde informatie? Is 

het van een goede kwaliteit? Een hoog genoeg niveau? Is dit een probleem? 

 

 

Een toekomst voor burgerjournalisten? 

 

� Denken de respondenten dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier 

kunnen burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

 

 

� Zijn er nog zaken die de respondenten wensen aan te vullen? Dingen die we over het 

hoofd gezien hebben? 
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Bijlage B: overzicht respondenten 
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Krant van West-Vlaanderen 

 

Jan Gheysen : 51 jaar, hoofdredacteur van Krant van West-Vlaanderen 

 

Tom Vandenabeele : 36 jaar, editieredacteur voor Krant van West-Vlaanderen - Het Wekelijks 

Nieuws: editie Kust 

 

Hannes Hosten : 31 jaar, redacteur voor Krant van West-Vlaanderen - De Zeewacht, lokale 

correspondent voor Krant van West-Vlaanderen - De Weekbode: editie Torhout 

 

Paul Cobbaert : 25 jaar, fulltime freelance journalist, voornamelijk voor Krant van West-Vlaanderen 

- De Weekbode: editie Torhout 

 

Reginald Braet : 61 jaar, freelance lokale correspondent voor Krant van West-Vlaanderen - Het 

Brugsch Handelsblad en de sportredactie van Het Laatste Nieuws, gepensioneerd marinier 

 

Annelies Lambert : 29 jaar, freelance lokale correspondent voor Krant van West-Vlaanderen - 

Kortrijks Handelsblad, in hoofdberoep: Payroll Officer bij Roularta 

 

 

Het Nieuwsblad 

 

Jana Wuyts : 27 jaar, coördinator Nieuwsblad.be regio 

 

Rudi Van Holderbeke : 48 jaar, chef regio bij Het Nieuwsblad, verantwoordelijk voor de provincies 

West- en Oost-Vlaanderen 

 

Mattias Bruynooghe : 28 jaar, nieuwsmanager bij Het Nieuwsblad, verantwoordelijk voor de edities 

Oostende-Westhoek en Brugge-Oostkust 

 

Tom Le Bacq : 27 jaar, fulltime regioreporter voor Het Nieuwsblad in de editie Brugge-Oostkust 
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Piet Lesage : 54 jaar, in hoofdberoep: freelance lokale correspondent voor de editie Oostende-

Westhoek van Het Nieuwsblad, De Zondag, De Streekkrant en de VRT, in bijberoep: onderwijzer 

 

Carlo De Winter : 37 jaar, freelance online lokale correspondent voor Nieuwsblad.be, in 

hoofdberoep: ICT-coördinator in het onderwijs 

 

 

Het Laatste Nieuws 

 

Tessa Coeckelberghs : 25 jaar, eindredacteur en reserve ‘in’ op de regionale redactie van Het Laatste 

Nieuws in Kobbegem  

 

Arne Hanseeuw : 28 jaar, redacteur op de regionale redactie van Het Laatste Nieuws in Brugge, 

coördinator voor de West-Vlaamse edities 

 

Tomas Van Eeghem : 27 jaar, fulltime journalist bij het persbureau Jan Verbeke 

 

Bart Huysentruyt  : 26 jaar, freelance beroepsjournalist voor de editie Oostkust van Het Laatste 

Nieuws, Krant van West-Vlaanderen en Radio 2 West-Vlaanderen 

 

Gudrun Steen : 28 jaar, fulltime freelance journaliste voor de editie West- en Middenkust van Het 

Laatste Nieuws, Krant van West-Vlaanderen - Het Wekelijks Nieuws: editie Kust, De Streekkrant en 

De Zondag 

 

Dominiek David : 45 jaar, freelance lokale correspondent voor de editie Oostkust van Het Laatste 

Nieuws en Radio 2 West-Vlaanderen, in hoofdberoep: onderwijzer 
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Bijlage C: transcripties diepte-interviews 
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Interview met Jan Gheysen 

 (Roeselare, 24-04-2009) 

 

leeftijd: 51 

hoofdredacteur van Krant van West-Vlaanderen 

 

 

 

� Kunt u een omschrijving geven van hoe de regionale redactie georganiseerd is? Jullie 

hebben verschillende edities en daarbij wordt telkens gewerkt met editie- en 

opmaakredacteurs. 

“Wij hebben elf kleinere edities en één provinciale editie. Krant van West-Vlaanderen is niet alleen de 

koepelnaam voor al die edities, maar ook de naam van de provinciale bijlage. Dat zijn dus twaalf 

edities.  

Die edities worden aangestuurd door een editieredacteur. Dat is een man of een vrouw, vooral 

mannen, maar geleidelijk aan ook vrouwen, die de inhoud van die krant bepaalt en het netwerk van 

medewerkers aanstuurt zodanig dat wij iedere week een actuele weekkrant hebben voor die editie. Die 

medewerkers sturen hun teksten binnen via een centraal opmaaksysteem en dat systeem verdeelt die 

stukken per editie. De editieredacteur krijgt dan die teksten, maar hij kan niet al die pagina’s zelf 

maken. Hij wordt daarbij dus geholpen door een opmaakredacteur. Dat zijn mensen die over het 

algemeen deeltijds werken, en dat zijn wel hoofdzakelijk vrouwen. Zij geven de teksten, onder 

coördinatie van de editieredacteur, een plaats in de krant. De meesten werken deeltijds, omdat zij 

bijvoorbeeld op vrijdag niet zo veel werk hebben. Er zijn er wel een aantal die dan meer administratief 

werk doen.” 

 

� Werken al die mensen vanuit Roeselare? 

“Ja.” 

 

� Was dit vroeger anders? Want jullie hebben als ik mij niet vergis ook nog een kantoor in 

Oostende, Brugge en Kortrijk?  

“Ja. Wij hebben heel wat verschillende edities: Brugsch Handelsblad, De Weekbode, De Zeewacht, 

Kortrijks Handelsblad en Het Wekelijks Nieuws. Daar is een hele geschiedenis van overnames aan 

vooraf gegaan. Oorspronkelijke hadden een aantal edities een lokaal kantoor en zij opereerden van 

daaruit. Er zat vroeger dus een editieredacteur en een opmaakredacteur in Oostende, in Brugge, in 

Kortrijk en in Poperinge. Poperinge was de thuishaven van Het Wekelijks Nieuws. De Weekbode werd 

van hieruit, vanuit Roeselare, aangestuurd. Hier in Roeselare zat er toen dus maar een beperkte groep. 
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Doordat er een nieuws opmaaksysteem gelanceerd werd, heeft men er gebruik van gemaakt om alles te 

centraliseren in Roeselare. Dat heeft zijn voordelen, maar dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Als je 

met een aantal editieredacteurs zou spreken, dan zijn er nog altijd een aantal die dat een beetje een 

nadeel vinden, omdat ze van hieruit minder voeling hebben met hun correspondenten en met wat er 

leeft in hun editie.” 

 

� Ik heb Hannes Hosten al geïnterviewd. Jullie hebben blijkbaar dus nog een aantal 

redacteurs die toch nog vanuit die lokale kantoren werken? 

 “Ja. Tot nu toe heb ik enkel gesproken over editieredacteurs en opmaakredacteurs. Daarnaast hebben 

we ook nog schrijvende redacteurs, reporters eigenlijk. Zij zijn vast in dienst en zijn dus, bij manier 

van spreken, altijd beschikbaar. Zij maken de stukken waar er meer tijd in kruipt, of de stukken 

waarbij je als krant moet tonen dat je met professionele mensen werkt. Zij maken dus de moeilijkere, 

de belangrijkere stukken. Wij noemen dat ook wel de dragende stukken van een editie.  

Wij hebben zo’n redacteur in Oostende, in Brugge, in Kortrijk, in Roeselare en gedeeltelijk ook in 

Ieper. Wij hebben daar niet telkens een kantoor. Enkel de twee redacteurs van Oostende en Brugge, 

zitten in Oostende en in Brugge. De redacteur van Kortrijk zit soms hier en soms in Kortrijk.” 

 

� Krant van West-Vlaanderen komt wekelijks uit op vrijdag. Kunt u even schetsen hoe de 

week er bij jullie uit ziet? Wat gebeurt op welke dagen? 

“Ik zal beginnen bij de donderdag. Op donderdagnamiddag hebben wij altijd een beetje 

weekendgevoel. De vrijdag hebben wij een maandaggevoel, omdat wij dan opnieuw de editie van de 

week erna moeten aansturen. We kijken hoeveel plaats er zal zijn, we hebben zicht op de advertenties, 

en dan geven de editieredacteurs, op basis van agenda’s die zij bijhouden, opdrachten aan de 

correspondenten. Ze vragen hen dan om over een bepaald onderwerp een stuk te maken, met eventueel 

een aantal foto’s. Het overleg met de medewerkers gebeurt dus op vrijdag. We proberen dat dus zoveel 

mogelijk voor het weekend in kaart te brengen. Er wordt dus hoofdzakelijk gebeld. Op 

vrijdagnamiddag hebben we hier waarschijnlijk de drukste ‘telefoonnamiddag’.  

Op maandag wordt er dan gekeken wat er allemaal in het weekend gebeurd is en dan wordt er waar 

nodig wat bijgestuurd door de editieredacteurs. Op maandag starten ook de eerste opmaakredacteurs 

om al een aantal pagina’s klaar te maken met de stukken die al binnen zijn. Moest je de maandagavond 

op het systeem kijken, zal je eigenlijk nog niet veel afgewerkte pagina’s zien. Dat is ook niet de 

bedoeling. We moeten geen krant maken, die bij manier van spreken, al beschimmeld is van 

ouderdom.  

Op dinsdag begint de informatie echt wel toe te stromen. Dan zit het hier praktisch vol. Dan zijn alle 

opmaakredacteurs hier en wordt pagina na pagina klaargestoomd. De teksten komen binnen, de foto’s 

worden digitaal doorgestuurd naar de reproafdeling en dan krijgt dat allemaal zijn plaats in de krant, 

omdat wij op dinsdag ook het ‘pageplan’ maken. Dat is een plan waarop de redacteurs kunnen zien 



 12 

waar er een advertentie staat. Ze kunnen dat dan zien voor alle pagina’s. Ik spreek nu over de 

algemene redactie, maar voor de sportredactie is dat hetzelfde. 

Op woensdag wordt de krant op een meer actuele manier gemaakt, met ‘vers’ nieuws. Wij laten dus 

pagina’s openliggen om met ‘vers’ nieuws te vullen, want we zijn dan eigenlijk nog maar woensdag 

en de krant ligt pas op vrijdag in de winkel. Er kan dus nog veel gebeuren en dat nieuws moet er ook 

in staan. Eigenlijk gebeurt er op woensdag een beetje hetzelfde als op dinsdag, maar dan nog iets 

strakker. De deadline begint dan ook te naderen.  

De provinciale bijlage Krant van West-Vlaanderen wordt bijvoorbeeld de woensdagavond om 22 uur 

afgesloten. Die bijlage wordt in de nacht van woensdag op donderdag gedrukt, want hij moet klaar zijn 

vooraleer de edities gedrukt worden, want die moeten daar middenin worden gestopt. De woensdag is 

dus een lange dag en we putten dat ook altijd uit. Ik coördineer die krant als hoofdredacteur, dus 

eigenlijk is dat mijn werk. We gaan nooit eerder stoppen. We willen ook actuele zaken van de 

woensdagavond er nog in plaatsen.  

Daarna, op donderdag, beginnen we pas echt tegen de deadline te werken. Wij zijn hier dan al om 6 

uur ’s ochtends, want de editie Roeselare wordt bijvoorbeeld al om 10 uur gedrukt. Ik ben hier dan al 

om te kijken hoe we de ‘front’ gaan samenstellen. De editieredacteur van de editie Roeselare is hier 

dan ook al zo vroeg om alles wat er ’s nachts nog van ongevallen of branden gebeurd is, waar ons 

publiek toch wel een boontje voor heeft, er nog in te plaatsen. Tegen 7 uur ’s ochtends is bijna 

iedereen hier al aanwezig, want om het uur sluit er dan een krant af. Om 10 uur is dat de editie 

Roeselare, om 11 uur Izegem, om 12 uur Gaver, enz. De Zeewacht is de hekkensluiter en die wordt 

omstreeks 16 uur afgesloten. De donderdag is het dus heel druk, want die frontpagina’s moeten telkens 

gemaakt worden. Daar wordt altijd wel wat over gediscussieerd en overlegd, omdat dat heel belangrijk 

is. Woensdag en donderdag zijn dus de drukste dagen, maar ook wel de leukste.”  

 

� Bij de edities wordt er dus gewerkt met editie- en opmaakredacteurs, maar hoe wordt de 

provinciale bijlage Krant van West-Vlaanderen samengesteld? In welke mate gebeurt dit 

op basis van de gewone edities? 

“Die krant wordt voor een stuk gemaakt op basis van de gewone edities, maar er komt ook ander 

nieuws in. We hebben bijvoorbeeld ook een televisiebijlage. Ik zal de krant er eens bijnemen. Met de 

provinciale Krant van West-Vlaanderen willen wij een soort van West-Vlaams gevoel geven. Het is 

niet echt een overzicht, maar er zijn inderdaad wel stukken die we ‘pikken’ uit de edities, bijvoorbeeld 

het stuk over ‘Waregem kinder- en muziekstad’, want dat komt uit de editie van Waregem.  

‘Chiro viert 75 jaar op 114 plaatsen’, lokaal komt dat in verschillende gemeenten aan bod en hier 

brengen we dan het globale beeld. Soms is dat cijfermatig ook wel heel interessant. Er zijn dus ook 

stukken die je enkel bij Krant van West-Vlaanderen vindt en niet lokaal. We kiezen er ook voor om 

een aantal dragende stukken te maken, bijvoorbeeld een interview en een reportage. Dat staat los van 

de edities.”  
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� Hebben jullie dan ook journalisten die enkel voor de provinciale bijlage Krant van West-

Vlaanderen werken? Wie maakt die interviews en die reportages bijvoorbeeld? 

“Iedereen kan dat maken. We doen daarvoor op iedereen een beroep. Elke medewerker kan een 

voorstel doen voor zo’n groot stuk.  

Er staat deze week ook een artikel in de krant over een persconferentie over oorlogstoerisme. Die 

persconferentie was woensdag om 19 uur, dat was dus al een beetje nijpend, maar dat oorlogstoerisme 

is voor West-Vlaanderen wel heel belangrijk. Ik moest daar dus een stuk over hebben. In Het 

Wekelijks Nieuws - editie West staat daar ook een artikel over, maar die journalist heeft voor mij ook 

nog een apart stuk gemaakt.  

Hetzelfde geldt voor het stuk over de poëziezomer in Watou die er nu toch komt. Dat nieuws werd 

dinsdag bekend gemaakt en ik heb aan die medewerker gevraagd om daarover ook een stuk te maken 

voor Krant van West-Vlaanderen. 

We hebben hier ook een stuk over Het Zwin. Dat is heel belangrijk en er staat daarover ook nog een 

uitgebreider stuk in de editie van Knokke-Heist.  

Er staat ook een stuk over de burgemeester van De Haan die bevallen is. We hebben niet zoveel 

vrouwelijke burgemeesters dus is dat wel belangrijk nieuws.   

We hebben ook een agendasysteem waarin we kunnen zien waarmee iedereen bezig is. Ik doorloop dat 

en op maandag starten we de week telkens met een redactievergadering. Alle editieredacteurs en ikzelf 

wisselen dan nieuws uit. Iedereen zegt welke belangrijke stukken ze zullen hebben en dan kijken we 

hoe we die krant zullen samenstellen. 

Soms nemen we ook initiatief naar aanleiding van nationale discussies. Deze week hebben we 

bijvoorbeeld een stuk gemaakt over de gerechtelijke wereld in West-Vlaanderen.” 

 

� Brengen jullie vaak nationaal nieuws vanuit een West-Vlaamse invalshoek? 

“Ja. De minister van justitie is ook West-Vlaams, dus hebben we bij dit stuk willen kijken hoe justitie 

in West-Vlaanderen werkt. We hebben een procureur, een zetelende magistraat, een advocaat van een 

grote balie en één van een kleine balie hier in de villa laten discussiëren met de minister, met een 

etentje. We hebben dat vorige week woensdag gedaan en deze drie pagina’s zijn het resultaat: drie 

pagina’s debat, eigen nieuwsgaring. Dit nieuws komt dus niet in de edities. 

We hebben hier bijvoorbeeld ook een overzichtskaart van West-Vlaanderen, de kaart van de toekomst 

zoals De Lijn dat ziet,  met onder andere extra tramverbindingen. Dat zal natuurlijk implicaties hebben 

voor de verschillende gemeenten en steden, maar dat moeten ze daar dan bekijken in die betrokken 

edities. In het Kortrijks Handelsblad is de kop bijvoorbeeld ‘Met de bus naar Rijsel’, voor het Brugsch 

Handelsblad is dat iets anders en in Krant van West-Vlaanderen geven we dan het globale beeld.” 
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� U hebt het daarnet al even aangehaald, maar wanneer en hoe vaak zijn er 

redactievergaderingen? 

“Op maandagvoormiddag vergaderen wij altijd met de editieredacteurs. Dat is een vaste vergadering. 

Maandelijks hebben we dan ook nog een vergadering met de editieredacteurs en de schrijvende 

redacteurs. De directeur is daar ook bij. We zetten daar de grote lijnen uit, wat we willen doen.  

Elk jaar is er bijvoorbeeld wat discussie over of we al dan niet foto’s gaan brengen van 

laatstejaarsstudenten. Dat wordt telkens in vraag gesteld omdat dat zoveel werk is. Op zo’n 

maandvergadering wordt dat dan uitgeklaard. Het is eigenlijk een soort discussievergadering over hoe 

we bepaalde dingen gaan aanpakken. Ze krijgen daar ook richtlijnen wat betreft de lay-out. Hier op de 

redactie hebben we centraal ook een lange tafel, waar onder andere de chef sport, de editieredacteurs 

van de belangrijkste edities en ikzelf zitten en daar wordt er ook nieuws uitgewisseld. 

In het zog van die maandelijkse vergadering komen we dan de dinsdag nadien samen met de 

opmaakredacteurs. We zorgen dan voor de doorstroming van die informatie, zodat zij ook van die 

zaken op de hoogte zijn. 

Met een kerngroepje komen we ook nog eens samen op vrijdagvoormiddag, voor Krant van West-

Vlaanderen. Deze week staat er in de televisiebijlage bijvoorbeeld een artikel over Johan Depoortere, 

VRT-correspondent in de VS. Hij komt uit Westrozebeke. Het is voor de editie Roeselare belangrijk 

om te weten of er daarover een artikel komt, onder andere voor de cover. Op vrijdag hebben we dus 

een kleine vergadering met de kern van Krant van West-Vlaanderen. Dat zijn ongeveer vier mensen. 

Er zijn ook managementvergaderingen, waarbij we met de directie, de hoofdredactie en promotie 

enzovoort, de heel grote lijnen bespreken.” 

 

� Tom Vandenabeele vertelde mij dat er voor Het Wekelijks Nieuws - editie Kust 

maandelijks een vergadering is met de lokale medewerkers. Is dit in alle edities het 

geval? 

“Helaas niet, maar we willen wel dat dit zo wordt. Het hangt een beetje af van de medewerkers die je 

hebt. Er zijn daarbij mensen die heel druk bezet zijn en mensen die minder druk bezet zijn, waar het 

wel kan. In kleinere edities heb je meestal een heel centrale kern waar heel wat medewerkers dichtbij 

wonen. Voor Tom Vandenabeele en de editie Kust is dit al wat moeilijker omdat dat een heel 

uitgestrekt gebied is. Daar is er dus een maandelijkse vergadering, wat wij ook al heel goed vinden. In 

Tielt is er bijvoorbeeld wekelijks op donderdagavond een bijeenkomst met de meeste lokale 

medewerkers, maar dat zijn er daar ook niet zo veel, want dat is een kleine editie. In Izegem zijn er 

daarentegen zelden vergaderingen, daar gebeurt bijna alles via mail. Jonge mensen, jonge redacteurs, 

kiezen nogal vaak om te overleggen via mail, wij vinden dat goed, maar onvoldoende. Ideeën worden 

geboren terwijl mensen met elkaar spreken.” 
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� Jullie hebben verschillende soorten lokale medewerkers: mensen die fulltime journalist 

zijn en vaak ook voor andere media werken, maar ook heel lokale medewerkers die 

misschien maar af en toe een stuk maken. Hoe is die verdeling?  

“Er zijn inderdaad mensen die dit doen in hun vrije tijd. Mensen die maar af en toe een stuk schrijven, 

zo zijn er niet veel. De meesten van onze medewerkers doen toch wel minstens een gemeente. Dat kan 

ook een hele kleine gemeente zijn. Zij doen dat dan bijvoorbeeld in het weekend. Dat zijn mensen die 

overal graag bij zijn en die gekend zijn in hun dorp, maar die doen dat wel na 16 uur, na hun werk. Het 

probleem is dat als er bijvoorbeeld overdag iets gebeurt in een gemeente als mijn eigen gemeente Sint-

Eloois-Winkel, dat wij daar geen medewerker beschikbaar hebben. Maar als dat bijvoorbeeld een 

brand is, dan moet je daar wel bij zijn natuurlijk. Je kan achteraf wel vernemen wat er gebeurd is, maar 

dat is niet even goed. Dat is een probleem. We proberen dat op te lossen, maar dat is niet eenvoudig. 

In heel West-Vlaanderen zijn er zones waar wij dergelijke problemen hebben. En ineens kan dat 

opgelost zijn, omdat we daar dan plots twee of drie medewerkers hebben. 

Wij hebben dus het meest kleine medewerkers, heel lokale medewerkers, omdat er heel veel kleine 

lokaliteiten zijn. Wij werken ook op deelgemeentenniveau. We hebben dus pagina’s voor elke kleine 

deelgemeente, wij hebben bijvoorbeeld een pagina Sint-Eloois-Winkel, wij hebben een pagina 

Oekene, een pagina Rollegem-Kapelle, enz.” 

 

� In Oostende zijn er zelfs pagina’s voor de verschillende wijken afzonderlijk.  

“Ja, zoals Mariakerke. Dat is heel belangrijk. We vinden zelfs dat we daar nog meer wijkgericht 

mogen werken. Een wijk in een stad is als een klein dorp in een gemeente.” 

 

� Is het gemakkelijk om goede lokale correspondenten te vinden?  

“Nee. Wie we hebben moeten we koesteren. Ze zijn niet perfect. De ene schrijft niet zo goed, de 

andere heeft veel tijd nodig om goed te schrijven, maar als we daarover zouden vallen dan zouden we 

er nog minder hebben. Je hebt van soorten.”  

 

� En het is dan de taak van de editieredacteurs omdat te… 

“Omdat te sturen en te coachen en bij te werken, maar daar kruipt allemaal veel tijd in en soms is er 

niet veel tijd en dan kan dat wel eens ‘botsen’.” 

 

� Hoe is de regionale sportredactie opgebouwd en hoe verloopt het verzamelen van het 

sportnieuws? 

“Sinds dit jaar werken wij met iemand die de sportredactie centraal coördineert. We hebben een chef 

sport. Vroeger werkten we per sporttak, maar dat was niet goed. En nu hebben we per editie een 

sportredacteur die hier vast in dienst is, die pagina’s opmaakt en het werk verdeelt.  
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Er zijn wel kleine edities die eigenlijk niet echt elk een specifieke redacteur hebben. Voor de drie 

kleine edities Roeselare, Tielt en Izegem is er bijvoorbeeld één redacteur. 

We proberen dat toch wat per editie te organiseren, zodanig dat de editieredacteur van het algemeen 

nieuws weet aan wie hij moet vragen wie er bijvoorbeeld kampioen gaat spelen. Het is belangrijk dat 

zij weten dat er iemand is die dat voor hun editie weet.  

Maar, daarnaast hebben we toch ook nog mensen die echt bezig zijn met een specialiteit. We hebben 

iemand die het wielrennen heel goed volgt en iemand die Club Brugge, Cercle Brugge en de 

verslaggeving van de andere ploegen uit de eerste voetbalklasse patroneert. Dat zijn dus de twee enige 

mensen die een specifiek statuut hebben.” 

 

� En daarnaast zijn er, net als bij het algemeen nieuws, ook lokale correspondenten. 

“Ja. Dat is zelfs nog meer lokaal, want je hebt bijna per club zo’n medewerker en dat zijn meestal hele 

kleine clubs. Dat zorgt ervoor dat we een heel fijnmazig netwerk hebben van medewerkers.” 

 

� Voor elke wedstrijd wordt er ook heel kort weergegeven wie gespeeld heeft, wie de 

doelpunten gemaakt heeft, enz. Hoe worden die stukjes gemaakt? 

“Dat gebeurt tamelijk gestructureerd. Onze medewerkers kennen bij die ploegen altijd wel iemand die 

ze kunnen opbellen om die matchgegevens te vernemen.”  

 

� Hoeveel lokale correspondenten hebben jullie in totaal?  

“Ik denk tussen de vijf- en de zeshonderd.” 

 

� Zijn dit allemaal freelancers? Of hebben jullie bijvoorbeeld ook mensen dit vrijwillig, 

gratis stukken aanleveren?  

“Nee. Het zijn allemaal freelancers. Ze worden betaald per stuk, per foto.” 

 

� Zijn er veel lokale medewerkers die ook voor Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad 

werken? 

“Ja, dat zijn er wel een aantal.” 

 

� En dat zijn natuurlijk dagkranten. 

“Ja. Het gevaar bestaat dus dat zij voor ons een verslag maken, maar dat ze hun primeurs al hebben 

weggegeven. Dat hebben wij natuurlijk niet graag.” 
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� Wat zijn voor jullie de voor- en de nadelen om samen te werken met lokale 

medewerkers? 

“Wij hebben ze nodig en we moeten ze koesteren. Als er iemand wegvalt, bijvoorbeeld omwille van 

ziekte, ondervinden we dat het vaak een probleem is om die persoon te vervangen.  

We hebben ook nog iets nieuws. Sinds anderhalf jaar hebben wij de website. Via onze website 

proberen wij de medewerkers te activeren om niet te wachten tot de dinsdag om alles binnen te sturen, 

maar om ook al vooraf die website te bevoorraden.” 

 

� In welke mate plaatsen jullie primeurs online of houden jullie ze achter tot op vrijdag 

wanneer de krant uitkomt? 

“Echte primeurs houden we voor de krant, want dat is onze ‘core business’. En zoveel primeurs zijn er 

ook niet. Wij stellen vast dat je op maandag wel een primeur kan hebben, maar dat je die geen week 

kan achterhouden. Op woensdag is dat nieuws vaak toch al op de een of andere manier bekend 

geraakt. 

Dan vind ik dat wij toch de ambitie moeten hebben om als eerste dat nieuws te communiceren aan 

onze lezers en onze kijkers, want wij werken daarbij ook samen met Focus-WTV. We lossen dat 

nieuws dan op het net, maar heel summier, want onze website wordt natuurlijk ook heel druk bezocht 

door de collega’s-concurrenten. Als het gaat om nieuws dat we toch niet kunnen houden tot op vrijdag, 

kunnen we het beter online plaatsen.  

Sommige redacteurs hebben het daar soms wel wat moeilijk mee. We zijn er natuurlijk niet van 

vandaag op morgen in geslaagd om iedereen ertoe te bewegen om dat nieuws direct online beschikbaar 

te stellen.” 

 

� In welke mate stellen de lokale medewerkers hun nieuws nu vroeger aan jullie 

beschikbaar dan voordien? Zijn er niet veel die nog volgens de ‘oude’ ingesteldheid 

werken? 

“Natuurlijk. Bepaalde jonge redacteurs ook. Het siert hen natuurlijk dat ze staan voor hun product, je 

kan hen dat niet kwalijk nemen, maar het is aan ons, aan de hoofdredactie en de webredactie, om af te 

wegen of we iets van nieuws gaan lossen of niet. Als we het niet lossen, hoe lang zouden we het dan 

kunnen houden?”  

 

� Op de website zijn toch ook niet alle artikels beschikbaar? Welk soort nieuws komt daar 

vooral op? ‘Belangrijk’ nieuws? De faits divers?   

“De lokale gemeenteraad kan ook heel belangrijk zijn. Als een burgemeester beslist om bij de 

verkiezingen voor het tellen van de stemmen alleen maar een beroep te doen op 50-plussers, wil ik dat 

wel onmiddellijk weten en op de website kunnen plaatsen. En liefst de avond zelf nog, want de dag 
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erna zal het ook wel in de kranten staan. We gaan die deadline dus echt wel heel nauw gaan leggen, 

door die website. Ik vind dat goed, omdat je op die manier je mensen nog extra ‘activeert’.” 

  

� Hebt u er een zicht op wie die lokale correspondenten over het algemeen zijn? Wat doen 

zij bijvoorbeeld in hoofdberoep? Klopt het cliché dat dit vooral gepensioneerden of 

leerkrachten zijn? Of is dit al wat geëvolueerd? 

“We hebben nu ook wel wat studenten. Ikzelf ben begonnen als leerkracht. Ik was toen correspondent 

voor Het Nieuwsblad. Gaandeweg heb ik een aantal lesuren laten vallen om te kunnen groeien in die 

perswereld. Daarna heb ik voltijds voor Het Nieuwsblad gewerkt. In de tijd dat ik bij Het Nieuwsblad 

werkte zat daar een bankdirecteur tussen, veel leraars ook.” 

 

� Hoe is de leeftijdsverdeling?  

“Dat is heel verscheiden. Toen ik hier 5 jaar geleden begon dacht ik dat al die correspondenten oude 

mensen waren, maar eigenlijk is dat een heel heterogene groep van jong en oud. Er zijn ook meer en 

meer jonge vrouwen.” 

 

� Hoe is de man-vrouw verdeling?  

“Hier zijn hier op de redactie heel wat mannen, maar dat is wat aan het vervrouwelijken. En we doen 

daar ook wel een inspanning voor. Toen ik bij WTV werkte was dat ‘fiftyfifty’. Er waren evenveel 

mannen als vrouwen op de redactie. Hier is het toch nog wel een mannenbastion. Toch wat de 

editieredacteurs betreft, wat de opmaakredacteurs betreft, zijn het vooral vrouwen. Clichématig 

hebben de vrouwen dus een wat ondergeschikte job. Dat is jammer, maar we zijn dat aan het bijsturen, 

maar dat doe je natuurlijk ook niet van vandaag op morgen.” 

 

� Met de correspondenten heb ik besproken hoe de nieuwsgaring over het algemeen 

verloopt. Daaruit is vooral gebleken dat zij zich heel sterk moeten baseren op hun 

netwerk van contacten. 

“Er is een gezonde strijd tussen de centrale redactie, de editieredacteurs en de lokale medewerkers. 

Wij willen centraal weten waar iedereen mee bezig is, om goed te kunnen plannen. Die lokale 

medewerkers en lokale editieredacteurs zijn bezig met hun krant en met hun werk, zodanig dat er in 

zekere zin wel een spanningsveld is. Wij willen soms dingen vlugger in de krant dan dat de lokale 

medewerkers het ter beschikking hebben. Wij willen het nieuwsgaren eigenlijk meer dan vroeger van 

hieruit sturen in plaats van dat men van onderuit zit te wachten tot het komt. Wij willen van hieruit 

meer pro-actief kunnen werken.” 
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� Toen ik de vraag stelde of de nieuwsgaring vooral bottom-up of top-down verloopt, 

zeiden de meeste lokale medewerkers dat het nieuws vooral door hen wordt aangeleverd, 

terwijl redacteurs, ook van andere media, er ook meer op wezen dat zij soms ook de 

opdracht geven aan hun lokale medewerkers om over een bepaald onderwerp informatie 

te verzamelen. Zij proberen dat ook wat te sturen.  

“Het probleem is inderdaad dat het nieuws nog te veel alleen van hen uit komt. Wij zouden meer 

initiatief door de redactie willen laten nemen. Het Nieuwsblad heeft bijvoorbeeld een treinrapport 

gemaakt. Zoiets is centraal gestuurd. Aan de medewerkers wordt de opdracht gegeven om naar die 

stations te gaan en met een lijstje bepaalde zaken na te gaan. Op die manier kan je zo’n bijlage maken. 

Als je zou wachten tot al die mensen vanzelf met dergelijke informatie zouden komen, zou je lang 

mogen wachten. Je moet hen aansturen.  

Je mag natuurlijk ook niet denken dat je van hieruit alles kan. Je moet je medewerkers ook in hun 

waarde laten. Zij hebben meer voeling met hun regio. Je moet ze in hun waarde laten, je mag ze niet 

versmachten door hen van hieruit alle opdrachten te geven. Dat is dus een gezonde spanning die op 

alle redacties aanwezig is.” 

 

� Het Nieuwsblad organiseert inderdaad soms van die grote projecten. Zijn er bij Krant 

van West-Vlaanderen plannen in die richting? 

“Wij hebben dat al gedaan. Vorig jaar hebben wij van elke gemeente een doorlichting gegeven van de 

financiële situatie. Dat stond niet in een bijlage, maar per gemeente omdat wij een gemeentelijk 

gerubriceerde krant zijn, een lokale krant. Dat viel dus minder op.” 

 

� Zij hebben ook projecten zoals bijvoorbeeld ‘Het Grote Fietspadenrapport’ waarbij ze 

ook hun lezers raadplegen en ook om hun mening vragen.  

“Dat gebeurt minder en dat is niet meteen een prioriteit. Ik geloof ook niet echt dat je daar veel meer 

kranten door verkoopt of lezers wint. Ik zie dat Het Laatste Nieuws op dat vlak Het Nieuwsblad ook 

niet volgt.” 

 

� Jullie raadplegen wel jullie lezers met het nummer 4450. Wordt daar veel nieuws 

naartoe gestuurd? 

“Nee, niet zo veel. Er is daar ook nog niet echt veel promotie rond gevoerd. We zijn nu nog maar 

gestart met die campagne. Dat moet dus nog loskomen. Wij hebben ook een heel fijnmazig netwerk 

van medewerkers en mensen lopen dus heel vaak met nieuws of een uitnodiging naar de lokale 

medewerker in hun buurt.” 
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� Jullie hebben ook mailadressen per editie. Welk soort nieuws wordt daar vooral naartoe 

gestuurd?  

“De verenigingen kennen dat wel en zij sturen daar wel informatie naartoe. Die mails komen bij de 

editieredacteur terecht.” 

 

� Stel dat er in de toekomst meer nieuws naar het nummer 4450 zou worden gestuurd, op 

welke manier zou die informatie dan worden verwerkt? 

“Die berichten worden hier op de redactie verwerkt en op die manier wordt die informatie 

doorgegeven aan de editieredacteurs. Ze komen nu eigenlijk toe bij de webredacteur en die zit naast 

mij.” 

 

� Dat is misschien ook wel een goede manier om meer artikels aan te sturen vanuit de 

redactie? Als er meer nieuws naar dat nummer 4450 zou worden gestuurd of naar die 

mailadressen, kunnen jullie meer opdrachten geven aan jullie lokale medewerkers om 

ergens een stuk over te maken? 

“Ja. En wij hebben ook de persagentschappen.” 

 

� In welke mate wordt er op de redactie gebruik gemaakt van informatie die aangeleverd 

wordt door persagentschappen? 

“Wij volgen uiteraard Belga. Op basis van Belga-berichten kan je natuurlijk geen krant samenstellen 

met lokaal nieuws. Het is wel een goede manier om nieuws te volgen dat vanuit Brussel vertrekt. De 

beslissing van de Vlaamse regering over het nieuw stadion van Club Brugge, gaan we toch wel eerder 

vernemen via Belga. Dat nieuws is voor ons heel belangrijk, bijvoorbeeld voor de inwoners van 

Loppem. Wij moeten dat nieuws dus wel heel vlug detecteren om van daaruit opdrachten te kunnen 

geven aan onze lokale medewerkers. We kunnen hen dan vragen om lokaal eens te informeren hoe dit 

nieuws daar ontvangen wordt.” 

 

� Hoe sterk is internet voor jullie van belang bij het verzamelen van nieuws? Is dat op 

lokaal niveau een belangrijke nieuwsbron? 

“Hapklaar lokaal nieuws ga je op internet niet vinden, of toch zeker niet veel. Je kan door middel van 

internet wel heel snel contacten leggen. Bijvoorbeeld via Netlog en Facebook, enz. Dat is ideaal om 

bijvoorbeeld West-Vlaamse studenten te bereiken die in Gent op kot zitten. Dat kunnen we dus doen 

via dat soort kanalen.” 
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� Zijn Netlog en Facebook hier op de redactie toegankelijk? Hannes Hosten vertelde me 

dat die sites bij Roularta niet meer toegankelijk zijn. 

“Dat is een tijdje zo geweest, maar wij hebben ons daar zeer tegen verzet en die zijn nu wel 

toegankelijk. Wij hebben dat gemotiveerd en er is doorgegeven wie daar toegang tot moet hebben en 

dat is geregeld.” 

 

� In welke mate werken jullie samen met De Streekkrant of De Zondag? 

“Er is wel samenwerking, bijvoorbeeld bij ‘Streekpersoneel’. De website is ook een gezamenlijk 

initiatief. Daarnaast wordt er ook wel informatie voor de krant uitgewisseld, maar elk product heeft 

ook zijn eigenheid. We zijn nog niet zover dat als er bijvoorbeeld gemeenteraad is in Roeselare en als 

er daarover iets verschijnt in De Streekkrant en in Krant van West-Vlaanderen, dat we maar één 

medewerker sturen. Het kan heel goed zijn dat daar zowel iemand van hen als iemand van ons 

aanwezig is.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Zij kunnen zeker een rol spelen bij het verzamelen van lokaal nieuws. Hoe moeilijker het wordt om 

lokale medewerkers te vinden, hoe groter de kans is dat die burgerjournalistiek een rol kan gaan 

spelen. U daar volledig afhankelijk van maken, maakt u zwak en daarom is wat wij doen nog niet zo 

slecht. Die burgerjournalistiek speelt bij ons eigenlijk al een rol door het feit dat onze lokale 

medewerkers ingebed zitten in hun lokaliteit. Wij moeten dus heel goed opletten dat hun artikels niet 

te veel ‘embedded journalism’ zijn. Het mag niet té goed ingeburgerd zijn. Ze mogen niet alleen het 

nieuws van de mensen die nieuws aanbrengen in de krant laten komen.  

Onze lokale medewerkers zouden wel eens durven vergeten dat ze schrijven voor hun lezers. Ze 

schrijven soms nog te veel vanuit het standpunt om hun bronnen, de mensen van wie ze het nieuws 

krijgen, te bedienen. Dat is niet goed. Je moet je lezers bedienen.  

Dat is een groot verschil, en dat is ook wat het gevaar met burgerjournalistiek, dat men vooral zichzelf 

bedient, door zichzelf, de eigen problemen en eigen oplossingen aan bod te laten komen. Terwijl wij er 

vanuit gaan dat wij het nieuws selecteren voor onze lezers. We kiezen onderwerpen die onze lezers 

interesseren. Ik zie een burger ook nooit nieuws maken, zoals een journalist nieuws maakt.” 
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� Sommigen geven aan dat die grens op lokaal niveau moeilijk te bepalen valt. Jullie lokale 

medewerkers zijn vaak gewone burgers zonder journalistieke opleiding, maar ze worden 

wel betaald. Bij burgerjournalisten is dat niet het geval.  

“Onze medewerkers worden inderdaad betaald per stuk en zij moeten dus schrijven zoals wij het 

willen. Zo simpel is dat. Maar wat doe je dan met tipgevers? Wij werken ook met tipgevers en hen 

betaal je niet. Je kan moeilijk per tip betalen. Daarvoor wordt dan een ‘modus vivendi’ gezocht, zij 

krijgen bijvoorbeeld een gratis abonnement. Dat is dus eigenlijk ook een vorm van burgerjournalistiek, 

maar een heel primaire vorm.” 

 

� Ziet u burgers ook effectief stukken maken? 

“Misschien zullen we daar noodgedwongen naar evolueren, anderzijds hangt het er ook van af hoe het 

internetgebeuren gaat evolueren. Dat medium is nog veel toegankelijker voor burgerjournalisten dan 

een krant. Op blogs en fora kan heel snel informatie worden geplaatst, het kan er natuurlijk ook weer 

even snel van gegooid worden. De vraag is wie er tijd heeft om dat allemaal te lezen. Ik geloof daar 

niet echt in. Met RSS-feeds zou je dat eventueel wel in de gaten kunnen houden, maar dat is toch niet 

eenvoudig. Wij zouden dat misschien wel kunnen volhouden, omdat we professioneel bezig zijn met 

het verzamelen van nieuws, maar iemand die al acht uur gewerkt heeft wil het nieuws liever op zijn 

schoot of op zijn scherm geserveerd krijgen.” 

 

� Hoe ziet u dit nog evolueren? 

“Internet zal sowieso nog belangrijker worden. Dat zie je ook op vlak van beelden. Dat heeft ook 

gevolgen voor journalisten. Zij kunnen nu ook al foto’s nemen. Voor op internet is die kwaliteit goed 

genoeg.” 

 

� Vroeger was er een duidelijkere opsplitsing tussen professionele fotografen en de 

journalisten. Nu maken veel journalisten zelf foto’s.  

“Dat loopt inderdaad door elkaar. Bij ons is dat nu wel nog minder het geval dan bij Het Laatste 

Nieuws en Het Nieuwsblad. Maar je kan die evolutie niet tegenhouden. Een fotograaf moet geen uren 

meer in zijn donkere kamer zitten om foto’s te ontwikkelen. De techniek zorgt ervoor dat ook gewone 

mensen foto’s kunnen maken.  

Bij WTV was ik er een voorstander van dat een journalist ook een camera kan hanteren, bijvoorbeeld 

bij een ongeval, niet voor reportages. Sommige journalisten waren daar pertinent tegen, maar je kan 

dat niet tegenhouden. 

Wat zal het gevolg zijn? Dat ook op het internet beeld en klank nog belangrijker zullen worden. Als je 

hier een camera zet terwijl je een interview doet voor de krant, dan heb je beelden en klank van dat 

gesprek. Wat belet er je dan om dat ook ter beschikking te stellen van je lezers? In de krant kan je dan 
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de krachtlijnen van dat interview brengen, voor de mensen die geen tijd hebben om een half uur te 

zitten luisteren. Ik zie dat dus eerder complementair, want ik zie de krant nog niet meteen verdwijnen.” 

 

� U zei daarnet dat hoe moeilijker het wordt om lokale medewerkers te vinden, hoe groter 

de kans is dat burgerjournalistiek een rol kan gaan spelen. Stel dat burgerjournalisten 

dan effectief stukken zouden maken, dan is er ook nog een goede redactie nodig die dat 

wat in goede banen leidt? Of niet? 

“Ja, je hebt dan inderdaad nog die kern van journalisten nodig om daarover te waken. Je zou als krant 

ook een soort blog op internet kunnen beginnen. Een soort forum waar iedereen zijn problemen kan 

aanbrengen en waar journalisten dan die informatie uit halen waar er nieuws mee te maken valt. Maar 

dat is ook gevaarlijk, want iedereen zou daar dan kunnen opzetten wat hij wil. Je zou mensen kunnen 

zwart maken en wie moet dat dan rechtzetten? Dan is het kwaad geschied. Dat is eigenlijk heel 

gevaarlijk. Het moet niet altijd over grote schandalen gaan, je kan ook je buur zwart maken op het 

internet. En wie is er dan aansprakelijk?”  

 

� Jullie zouden het nieuws ook rechtstreeks naar hier kunnen laten sturen, bijvoorbeeld op 

het nummer 4450? 

“Ja, maar dan moet je die informatie toch nog altijd controleren en begin daar maar eens aan. Als dat 

enkele berichtjes per dag is gaat dat nog, maar als dat een hele stroom van informatie is, kan je dat 

bijna niet bijhouden.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee, niet meteen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Interview Tom Vandenabeele 

(Diksmuide, 10-04-2009) 

 

leeftijd: 36 

woonplaats: Diksmuide 

editieredacteur voor Krant van West-Vlaanderen - Het Wekelijks Nieuws: editie Kust 

 

 

 

� Hoe is uw redactie georganiseerd? 

“Voor de editie Kust van Het Wekelijks Nieuws zijn we op de redactie zelf met twee mensen. Ik ben  

editieredacteur en er is ook nog een opmaakredacteur. De opmaakredacteur leest de teksten na. Dat is 

niet helemaal hetzelfde als eindredactie.  

De eindredactie bij Krant van West-Vlaanderen is verdeeld over twee niveau’s. Enerzijds op het 

niveau van de opmaakredactie en anderzijds is er ook nog de ‘copy-desk’. Alles is gecentraliseerd in 

Roeselare.”  

 

� Is er in Oostende geen redactie voor De Zeewacht? 

“Ja. Vroeger was daar inderdaad een redactie. Het Wekelijks Nieuws, editie Kust, zat daar trouwens 

ook. Maar nu is dat allemaal gecentraliseerd in Roeselare. Het is wel zo dat er in Oostende nog een 

redactiehuis is, maar vroeger was dat veel uitgebreider en veel drukker. Nu zitten daar maar twee of 

drie mensen meer, denk ik.”  

 

� Maar voor de editie Kust zijn jullie dus maar met twee mensen? 

“Ja. Ik moet daar wel nog aan toevoegen dat een aantal pagina’s van de editie Kust uit De Zeewacht 

komen. Dat is zo voor de grensgebieden. Daar werken wij dus niet aan.” 

 

� Zijn er voor de andere edities van Krant van West-Vlaanderen ook maar twee mensen of 

varieert dit? 

“Voor de grotere edities zijn er wel wat meer. Maar voor de kleinere edities, zoals de onze, zijn dat 

meestal maar twee mensen. Telkens een editieredacteur, die dus de leiding heeft over de ploeg, en dan 

nog een opmaakredacteur, die de pagina’s opmaakt. Een editieredacteur maakt eigenlijk ook pagina’s 

op. Die doet dus hetzelfde als een opmaakredacteur, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de editie.” 
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� Wordt alles van nieuws voor de editie Kust vanuit jullie redactie verzameld? Ook het 

sportnieuws bijvoorbeeld? 

“Nee. Voor het sportnieuws is er een aparte redactie. Elke editie heeft wel een aparte sportkrant, maar 

daar zitten heel wat overnamepagina’s in. Bij het sportnieuws heb je meer overlappingen tussen de 

edities, dan bij het gewone nieuws. Lokale voetbalploegen spelen bijvoorbeeld vaak ook matchen 

tegen lokale voetbalploegen uit andere edities. En wat de clubs op hoger niveau betreft, vind je 

geïnteresseerde lezers over de hele provincie. Club Brugge heeft bijvoorbeeld over heel West-

Vlaanderen verspreid supporters wonen. De sportredactie is dus apart.” 

  

� Zitten jullie vaak samen met jullie lokale correspondenten? Zijn er soms 

redactievergaderingen met hen? 

“Maandelijks hebben wij een redactievergadering met onze lokale medewerkers.” 

 

� Hoeveel lokale medewerkers hebt u in uw editie? 

“Ik zou ze eens moeten tellen. Ik denk een twintigtal mensen. Een kleine twintig.” 

 

� Over welke deelgebieden van uw editie verzamelen zij nieuws? Hoe zijn de gemeenten 

bijvoorbeeld verdeeld? 

“In de grotere steden, zoals Veurne en Diksmuide, hebben we meerdere medewerkers. In de kleinere 

dorpjes of gemeenten is er telkens één medewerker. Dat is bijvoorbeeld zo in Alveringem en in Lo-

Reninge.” 

 

� Voor die kleinere gemeenten zijn er dan waarschijnlijk ook minder pagina’s voorzien? 

“Ja. Dat komt neer op een tweetal pagina’s.” 

 

� Wie zijn die lokale medewerkers? Zijn het allemaal freelancers? 

“Freelancers hebben een zelfstandig statuut en dat is niet altijd het geval bij onze medewerkers. Er zijn 

inderdaad een aantal mensen die freelance voor ons werken, maar er zijn ook heel wat mensen die 

gewoon lokale correspondent zijn. Zij hebben een ander hoofdinkomen en doen dit werk na hun uren. 

Zij hebben dus meestal geen zelfstandig statuut.” 

 

� Worden ze op dezelfde manier vergoed? 

“Ja.” 

 

� Werken jullie lokale medewerkers exclusief voor jullie of doen sommigen ook 

opdrachten voor andere media? 

“Wij hebben het geluk dat de meeste van onze correspondenten nog altijd exclusief voor ons werken.”  
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� Zijn er die ook voor Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad werken? 

“Ja. Onze lokale medewerkers met een andere job doen dit volgens mij niet, maar de meesten van onze 

freelancers wel.” 

 

� Kunnen zij rondkomen met wat ze bij jullie verdienen? 

“Ik maak die mensen hun rekening natuurlijk niet, maar ik vermoed dat het inderdaad niet simpel zou 

zijn. Alhoewel ik weet dat er edities zijn waar er een aantal mensen op die manier aan de slag zijn, 

maar zij brengen dan wel nieuws over verschillende gemeenten.” 

 

� Welke jobs hebben die lokale medewerkers met een ander hoofdberoep zoal?  

“Dat is heel gevarieerd.” 

 

� Klopt het cliché dat dit vooral gepensioneerden of leerkrachten zijn?  

“Clichés hebben de reputatie dat ze meestal ook effectief kloppen. Ik zal eens een paar gemeenten 

overlopen. In Veurne zijn er twee freelance journalisten, een man en een vrouw, en ook twee gewone 

medewerkers actief. Dat zijn een onderwijzer en een opvoeder, die werken dus min of meer wat in 

dezelfde sector. In De Panne hebben we een freelance journalist. Dat is trouwens dezelfde als in 

Veurne. In Nieuwpoort is onze correspondent een gepensioneerd onderwijzer. In Diksmuide hebben 

we o.a. een bediende in een fabriek, een bediende op de administratie van de belastingen en ook een 

verpleegkundige.” 

 

� Hoe is de man-vrouw verdeling? 

“Ik zou dat eens moeten checken, maar ik denk dat dat bij ons ‘fiftyfifty’ is. Ik denk dat er evenveel 

vrouwen zijn als mannen.” 

 

� Welke leeftijden hebben jullie correspondenten? 

“De jongste is 21 en de oudste is ergens in de 50. Het varieert mooi. We hebben geen 

oververtegenwoordiging in een bepaalde leeftijdscategorie.” 

 

� Wat zijn voor jullie de voor- of nadelen om samen te werken met dergelijke lokale 

medewerkers? 

“Het zou onmogelijk zijn om die mensen vast in dienst te hebben. Er zijn wel mensen die vast in 

dienst zijn en ook stukken schrijven, zoals ik bijvoorbeeld. Stukken maken is dus ook één van mijn 

taken, maar ik heb ook een coördinerende functie. 

Een heel groot voordeel is dat die mensen meestal heel goed op de hoogte zijn van de plaatselijke 

‘toestanden’ en dossiers. Ze kennen er heel veel mensen. Ze hebben een heel performant netwerk. Zij 

moeten ook aanvoelen wat er leeft in hun gemeente. 
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Ik weet niet of er veel nadelen zijn aan het werken met plaatselijke mensen voor het verzamelen van 

plaatselijk nieuws. Als je echt al naar een nadeel zou moeten zoeken, zou je misschien kunnen zeggen 

dat ze soms misschien iets te lokaal bezig zijn. Het is mijn taak om hen daar op te wijzen. Soms zijn ze 

misschien een beetje te veel op zichzelf bezig. Als ze wat meer naar de artikels over andere gemeenten 

zouden kijken, zouden ze wat meer ideeën kunnen opdoen. Maar het is dan natuurlijk één van mijn 

taken om dat te stimuleren.” 

 

� Is het gemakkelijk om goede lokale medewerkers te vinden? 

“Nee. Dat is heel moeilijk. De medewerkers die wij hebben moeten we echt koesteren. Stel dat er 

iemand wegvalt, dan hebben we een probleem. Dan moeten we iemand nieuw zoeken. Dat gebeurt 

eigenlijk op dezelfde manier, als de manier waarop je aan nieuws probeert te geraken. Je moet dan 

‘netwerken’.  

Het is niet evident. Je vindt niet gemakkelijk jonge mensen die goed kunnen schrijven en die bereid 

zijn om dit werkt te doen. Als ze nog studeren, zitten ze meestal op kot buiten de provincie. En als er 

dan al eens mensen zijn die geëngageerd zijn, die al een netwerk hebben en goed op de hoogte zijn van 

het reilen en zeilen in hun gemeente, dan hebben zij vaak al zodanig veel activiteiten dat ze het er 

bijna niet meer kunnen bijnemen. Dat is dus heel moeilijk.” 

 

� Hoe verloopt de nieuwsgaring? Hoe verzamelen de lokale medewerkers hun nieuws? 

Hoe komen zij te weten dat er ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen 

hebben ze zoal? Welke contacten? 

“Hun netwerk is heel belangrijk. Dat is het specifieke kenmerk van het verzamelen van lokaal nieuws. 

De kwaliteit van hun netwerk bepaalt in heel grote mate de nieuwswaarde van het nieuws dat ze 

aanleveren. Tegen beginnende medewerkers zeg ik altijd dat ze minstens één keer per week op café 

moeten gaan en dat ze minstens één keer per week naar het frietkot moeten gaan en daar een babbeltje 

moeten slaan met iemand die ze vooraf niet kennen. Dat is een beetje een boutade. Ik zeg hen dat al 

lachend, maar dikwijls ondervind ik wel dat als ze dat eens doen, dat hen wel vooruit kan helpen.” 

 

� Verzamelen al uw medewerkers hetzelfde soort nieuws? Volgen zij bijvoorbeeld allemaal 

de plaatselijke politiek, het verenigingsleven en de faits divers?  

“Meestal verzamelen ze enkel het puur plaatselijk nieuws. De faits divers worden door medewerkers 

verwerkt die al op een hoger niveau bezig zijn. Dat is daarom geen hoger niveau qua kwaliteit, maar 

omdat ze meerdere gemeenten voor hun rekening nemen. Voor de faits divers hebben we dus een 

aantal mensen die daarin gespecialiseerd zijn en dat heel sterk volgen.” 

 

� Hoe komen die mensen te weten dat er ergens een ongeval of een brand is?  

“Zij hebben daarvoor hun bronnen en iedere journalist wordt geacht van zijn bronnen te beschermen.” 
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� Vaak zijn dat toch mensen van de politie of de hulpdiensten? 

“Elke politiezone heeft een persverantwoordelijke en afhankelijk van die politiezone zijn er één of 

meerdere perscommuniqués per dag, waarin er wat informatie wordt verstrekt. Het is dan aan ons om 

dat te beoordelen en te beslissen waar we op in willen gaan, wat we willen uitwerken en wat niet.” 

 

� Jullie correspondenten gaan waarschijnlijk ook naar gemeenteraden. Zijn daar 

persbabbels voorzien?  

“In Veurne, Koksijde en Nieuwpoort zijn er persbabbels. In Diksmuide en De Panne bijvoorbeeld 

niet.”  

 

� Op welke vlakken verschilt hun manier van werken in de gemeenten waar er wel 

persbabbels zijn ten opzichte van de gemeenten zonder persbabbels? 

“De gemeenten waar er persbabbels georganiseerd worden werken meer gestructureerd, maar ze 

proberen ook veel meer vat te hebben op wat er uiteindelijk in de krant verschijnt. De correspondenten 

moeten daar rekening mee houden. Het nadeel van persbabbels is ook dat het nieuws dat je daar te 

horen krijgt niet meer exclusief is. De collega’s van andere kranten zijn daar ook en het is dan 

eigenlijk aan ons om toch iets te doen met die niet-exclusieve zaken. We moeten het dus proberen te 

brengen op een zodanige manier dat het toch exclusief is.  

In de gemeenten waar er geen persbabbels zijn, gaan de correspondenten meer voor en na de 

gemeenteraad met de politici praten. Althans, dat verwacht ik toch. Ze moeten die mensen meer 

aanspreken buiten de gemeenteraden. Af en toe worden onze mensen ook zelf gecontacteerd door die 

gemeenteraadsleden.”  

 

� Moeten ze lokale politici soms ook aansporen om hen te contacteren als ze iets van 

nieuws hebben? Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media 

omgaan? Politici die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal 

niet mee bezig zijn.  

“Ja. Beide zijn mogelijk. Sommige politici contacteren hen uit zichzelf en aan anderen moeten ze 

vragen om dit te doen. Je hebt echt politici die natuurtalenten zijn in het inspelen op de media. Er zijn 

er volgens mij zelfs die mediatraining gevolgd hebben. En daarnaast zijn er natuurlijk ook politici die 

daar geen ‘feeling’ mee hebben.”   

 

� Hoe gaan de lokale correspondenten daar mee om?  

“Het is niet eenvoudig voor hen om dat evenwicht te bewaren. Je moet daar ook aan denken. Het 

gebeurt soms wel eens dat ik, voor de gemeenten die ik sterk volg, bij mezelf opmerk dat het lang 

geleden is dat we van een bepaald politicus nog iets gehoord hebben. Dan is dat voor mij wel een 

argument om die eens te mailen of op te bellen en te vragen of er nieuws is.  
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Soms neem ik dan een dossier dat al een tijdje onder het stof ligt en dan vraag ik of er daar nog nieuws 

over is. Meestal is dat niet zo, want dan zouden we dat wel al vernomen hebben, maar je geeft hen op 

die manier wel een aanleiding om eventueel iets anders van nieuws te melden.”  

 

� Hoe sterk is internet voor jullie van belang bij het verzamelen van nieuws? Is dat op 

lokaal niveau een belangrijke nieuwsbron? Maken jullie of de medewerkers bijvoorbeeld 

gebruik van RSS-feeds of Google Alerts? 

“Ik doe dat wel. Dat is iets wat ik volg. In hoeverre dat de medewerkers dat ook doen, dat weet ik niet. 

Het is natuurlijk niet evident. Puur lokaal nieuws kan je niet volgen op basis van RSS-feeds. Ik volg 

met RSS-feeds al de gemeenten van mijn editie en ook een aantal persoonlijke interesses van mij. Stel 

dat je medewerker bent voor Alveringem, dan gaan RSS-feeds volgens mij niet veel opleveren.“ 

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

“Ja. In bijna elke gemeente heb je zo’n sites. Er zijn heel veel blogs. In bijna elk dorp is er wel één. 

Meestal zijn het particulieren die dat doen.”  

 

� Volgen jullie correspondenten die sites ook? 

“Meestal volg ik dat. Het is voor mij ook een manier om ‘feeling’ te houden met sommige gemeenten. 

Mijn bureau is in Roeselare en voor de Westhoek is dat wel ver. Op die manier weet ik beter wat er 

leeft in de gemeenten van mijn editie.” 

 

� Wat vindt u van het niveau van die blogs? 

“Meestal zijn die van een heel hoog niveau. Echt waar. De blogs van een lagere kwaliteit worden na 

een tijdje door die mensen zelf toch stopgezet. Dat merk je wel.” 

 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook of Netlog om nieuws te 

verzamelen? En halen jullie daar ook nieuws uit? 

“Ja. Dat gebeurt wel. De afgelopen weken hebben we een aantal primeurs gehad die we op Facebook 

gezien hadden. Een jonge vrouw uit Diksmuide heeft een jurk ontworpen voor Eline De Munck. Dat 

hadden wij zien staan op Facebook. Wij waren de eersten met dat nieuws. Het is daarna ook in Het 

Laatste Nieuws verschenen. Zij hebben haar ook geïnterviewd. Zonder Facebook gingen wij dat 

misschien niet geweten hebben en was het in geen enkele krant verschenen.” 

 

� Kijken jullie vaak naar wat er in andere media verschijnt? Bijvoorbeeld in Het 

Nieuwsblad of Het Laatste Nieuws? 

“Ja. Absoluut. Wij volgen die media.” 
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� In welke mate raadplegen jullie de lezers? In de krant worden ze aangespoord om 

nieuws door te mailen en te sms’en. Wordt daar veel nieuws naartoe gestuurd? 

“Ik heb daar niet echt zicht op. Er is één centraal nummer voor alle edities. De interpretatie van die 

berichten gebeurt centraal. De webverantwoordelijke houdt zich daar mee bezig. Die gaat dat 

inhoudelijk interpreteren en beoordelen. Als het iets lokaal is wordt het naar de lokale editie waarvoor 

het bestemd is doorgestuurd. Soms houden ze het ook provinciaal. Het hangt er van af. Wij worden 

ook zelf soms opgebeld en wij krijgen ook mails.”  

 

� Over welk soort nieuws gaat het dan meestal? Zitten daar veel interessante dingen 

tussen? 

“Dat is van alles. Vandaag kreeg ik bijvoorbeeld telefoon van een vereniging die een motortreffen gaat 

organiseren in augustus. Zij zijn er dus wel vroeg bij, maar ik denk dat we daar dan wel iets mee gaan 

doen. Daar zitten zeker interessante dingen bij. Ik gok dat er met ongeveer 90% van de telefoons en 

mails die wij krijgen iets te doen valt.” 

 

� Van wie zijn de meeste van die berichten afkomstig? 

“Van verenigingen, maar bijvoorbeeld ook van klagers. De mensen zijn veel mondiger dan vroeger. 

Als hen iets niet aan staat, gaan ze veel vlugger dan vroeger naar de telefoon grijpen om de krant te 

bellen.” 

 

� Krijgen jullie ook lezersbrieven of reacties op artikels in de krant?  

“Als lezersbrieven relevant zijn en beantwoorden aan de criteria voor lezersbrieven, gaan we die zeker 

opnemen, maar er is in de kleinere lokale edities niet echt een traditie van lezersbrieven.” 

 

� Elke week brengen jullie ook foto’s en berichten over geboortes, huwelijken, jubilea en 

sterfgevallen. Op welke manier vernemen jullie dergelijke  informatie?  

“Voor de sterfgevallen is het meestal zo dat een aantal medewerkers contacten hebben met 

begrafenisondernemers uit de regio. Bij sommige begrafenisondernemers worden de sterfgevallen ook 

geafficheerd. Als je daar gewoon voorbij passeert kan je lezen wie overleden is.  

Vaak heeft de begrafenisondernemer vooraf ook al aan de familie gevraagd of ze het goed vinden dat 

er iets over geschreven wordt en of er contact mag opgenomen worden. Soms geeft de 

begrafenisondernemer voldoende informatie aan onze medewerker zodat die de familie niet meer moet 

contacteren. In andere gevallen moet de medewerker nog eens naar de familie zelf bellen.” 

 

� Gebeurt het soms dat de familie er niet van op de hoogte is dat er een bericht in de krant 

komt?  

“Dat kan wanneer de medewerker het overlijden op een andere manier vernomen heeft. Ja, dat kan.” 
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� En de geboortes en jubilea? 

“Normaalgezien is het zo dat we over de volledige provincie West-Vlaanderen een aantal fotografen 

hebben die in de kraamafdelingen op bezoek gaan. Die komen daar op een vast moment en hebben 

daarover een afspraak met de hoofdverpleegkundige van die afdeling. Als er een kindje geboren is 

wordt er meestal wel snel meegedeeld op welk moment de fotograaf komt en dat men, indien men dit 

wenst, zich kan laten fotograferen. 

Jubilea zijn meestal een gemeentelijke aangelegenheid. De burgemeester en een paar schepenen 

brengen vaak een bezoek aan de jubilarissen en dat staat dan meestal ook aangekondigd op de lijst van 

activiteiten van het schepencollege. Als je die lijst hebt, weet je dus wanneer er ergens een jubileum is. 

Meestal vraagt de gemeente vooraf aan de jubilarissen of zij het toelaten dat er ook iemand van de 

krant op bezoek komt. Soms hebben ze dat liever niet.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop het nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u bijvoorbeeld dat er een verschil is in het soort 

nieuws of de onderwerpen die zij aanbrengen? 

“Wij proberen dat in de hand te houden en ik heb de indruk dat dat bij ons ook behoorlijk lukt. Als ze 

al een tijdje meedraaien is dat tamelijk gelijklopend. Jongere medewerkers die pas beginnen moet je 

sowieso meer sturen. Als ze zelf onderwerpen aanbrengen, zit daar meestal wel nieuwswaarde in, maar 

uit de manier waarop ze het aanpakken merk je ook dat ze soms nog wat maturiteit missen. Het is dan 

aan ons om suggesties te doen over hoe ze iets het best kunnen aanpakken.”  

 

� Hoe vaak hebben jullie contact met de lokale correspondenten? 

“Dagelijks. Dat gebeurt telefonisch of via mail.” 

 

� Krant van West-Vlaanderen komt wekelijks uit op vrijdag. Kunt u even schetsen hoe de 

week er bij jullie uit ziet? Wat gebeurt op welke dagen? 

“De krant komt inderdaad uit op vrijdag. Dat betekent dat hij al klaar moet zijn op donderdag. De 

medewerkers bieden in de loop van de week nieuws aan. Zij sturen tips en voorstellen door. Het 

gebeurt ook dat wij hen opdrachten geven. De laatste pagina’s, dat zijn de actuapagina’s, laten we tot 

het laatste moment open. De stukken voor die pagina’s moeten ten laatste de donderdag binnen zijn, in 

de vroege namiddag. Een half uurtje later beginnen we dan al aan de krant voor de week erna. Meestal 

zijn we daar zelfs al mee bezig tijdens die week ervoor. 

Vandaag zijn we ook al begonnen met de opmaak voor de krant van volgende week wat in te delen. 

We hebben al bekeken wat we waar gaan plaatsen. Dat kan in de loop van volgende week allemaal 

nog gewijzigd en omgegooid worden, maar als we zo lang zouden wachten dan zouden we in 

moeilijkheden komen. Ik weet nu al welke verhalen volgende week de grote verhalen zullen zijn. En 
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als er in de loop van het weekend of volgende week nog nieuwe dingen bijkomen kunnen we dat altijd 

nog een beetje bijsturen.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geven jullie vaak de opdracht om 

over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan lokale correspondenten 

vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie doorgeven? Of hangt dit 

af van onderwerp tot onderwerp? 

“Afhankelijk van het netwerk van de medewerker en zijn of haar neus voor nieuws verschilt dat. We 

hebben medewerkers waarbij we dat helemaal niet moeten doen, omdat we zeker weten dat wanneer 

wij iets opvangen van nieuws die persoon daar ook al van op de hoogte zal zijn. Maar we hebben ook 

medewerkers van wie het netwerk nog niet zo performant is, mensen die nog niet zo veel bronnen 

hebben, en dan zeggen we hen dat er een bepaalde gebeurtenis is en vragen we om daar een stuk over 

te maken. Het verschilt dus van medewerker tot medewerker.” 

 

� Wat vindt u van de door hen aangeleverde informatie? Is het van een goede kwaliteit? 

Een hoog genoeg niveau? 

“Als je dat goed stuurt en goed voorbereidt, is de kwaliteit meestal hoog en goed genoeg. Ik heb 

weinig medewerkers die slecht schrijven. Er is geen enkele medewerker waarvan ik vind dat zijn of 

haar stukken niet voldoen.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Ik vind dat er vandaag al veel ‘citizen journalism’ is. Ook op lokaal niveau. De dag van vandaag zit 

er op bijna elke gsm een fototoestel. Wij krijgen heel vaak foto’s binnengestuurd van mensen die geen 

medewerker zijn. Dat is de laatste jaren heel erg toegenomen. 

Je zal altijd wel nog een redactie nodig hebben om dat te sturen en te verwerken. De kwaliteit is 

meestal niet voldoende. Die informatie moet ook gecheckt worden. Het moet deontologisch in orde 

zijn. Je kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk ergens een foto van nemen. Foto’s kunnen ook 

gemanipuleerd worden.  

Ik denk dat er echt wel een toekomst is voor burgerjournalisten. Wat wij doen is voor een deel ook 

‘citizen journalism’. Er is eigenlijk niet zo veel verschil tussen burgerjournalistiek en de heel lokale 

nieuwsgaring. Een heel groot deel van wat wij binnenkrijgen kan eigenlijk wel bestempeld worden als 

burgerjournalistiek. Je kan die lijn moeilijk trekken. Onze medewerkers worden natuurlijk wel  

gestuurd en begeleid door ons. Het is dus geen burgerjournalistiek. Het wordt professioneel 
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gecoördineerd. Onze mensen zijn natuurlijk ook vaste medewerkers. Ze krijgen een vergoeding. Dat is 

dus ook wel een verschil.”  

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee. Ik denk dat het een heel breed gesprek was.” 
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Interview Hannes Hosten 

(Oostende, 20-04-2009) 

leeftijd: 31 

woonplaats: Ichtegem 

redacteur voor Krant van West-Vlaanderen - De Zeewacht, lokale correspondent voor De 

Weekbode: editie Torhout 

 

 

 

� Wat is uw functie bij Krant van West-Vlaanderen? 

“Ik ben vast in dienst. Ik doe eigenlijk hetzelfde als de lokale medewerkers: interviews, 

persconferenties, rondbellen, informatie zoeken, enz.. Maar ik werk dus full time voor Krant van 

West-Vlaanderen, vanuit het kantoor hier in Oostende.  

Ik werk voornamelijk voor De Zeewacht, maar ook een beetje voor Het Wekelijks Nieuws: editie Kust. 

Er zijn soms onderwerpen die voor beide edities van belang zijn. Bijvoorbeeld nieuws uit 

Middelkerke, want dat is een grensgebied van die edities. De ‘onheil’-pagina’s, dat zijn de pagina’s 

met ongevallen en branden zijn ook gemeenschappelijk.  

Ik ben zelf ook lokale correspondent voor de gemeente Ichtegem in de De Weekbode: editie Torhout.” 

 

� Welke gemeenten komen aan bod in De Zeewacht? 

“Oostende is de kernstad. Daarnaast komen ook Bredene, De Haan, Oudenburg, Gistel en 

Middelkerke aan bod. Middelkerke is een beetje een randgeval, omdat die gemeente ook in Het 

Wekelijks Nieuws: editie Kust voorkomt.” 

 

� Over welke gemeenten brengt u vooral verslag uit? 

“Voornamelijk over Oostende zelf. Soms ook eens over de randgemeenten, maar dat is dan meestal 

omdat iemand van de lokale medewerkers niet kan of als het gaat om iets dat voor de hele regio van 

belang is, belangrijke nieuwsfeiten dus. Dat is niet omdat zij dat niet kunnen, maar dikwijls doen zij 

dat liever niet. Neem nu bijvoorbeeld die apothekeres uit Middelkerke die haar man en kinderen heeft 

proberen te vergiftigen, zo’n onderwerpen worden normaal niet gedaan door de lokale medewerkers. 

Grote branden of ongevallen worden meestal ook door mij gedaan. Ik doe dus de dragende stukken. 

Voor de gemeentepagina’s en de sport doe ik niets.” 

 

� Hoe is de redactie van De Zeewacht georganiseerd?   

“In Roeselare hebben we een editieredacteur en twee opmaakredacteurs. Een van die twee 

opmaakredacteurs doet ook gedeeltelijk de editie Kust van Het Wekelijks Nieuws.  
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Dit is nu wel een uitzonderlijke periode, want de editieredacteur is momenteel in bevallingsverlof. 

Samen met Kristien Beuselinck neem ik haar functie een beetje over. Normaal gezien is er dus één 

editieredacteur. Ik werk altijd vanuit Oostende. Eigenlijk zijn we dus met vier.”  

 

� Hoe verloopt de nieuwsgaring? Hoe komt u te weten dat er ergens iets nieuwswaardig 

gebeurd is? Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Ten eerste zijn er veel mensen die zelf met ons contact opnemen. Dat zijn bijvoorbeeld politici, 

verenigingen, bedrijven of instellingen die iets te vieren hebben, die iets gaan bouwen, die iets speciaal 

gaan doen. Zij brengen meestal goed nieuws. Er  zijn er weinig die gaan uitpakken met slecht nieuws. 

Op die manier krijg je veel contacten en verneem je veel interessante dingen.  

Heel dikwijls gebeurt het ook dat we ‘in de marge’ eens aan die personen gaan vragen hoe de stand 

van zaken is in een bepaald dossier. Wij bellen ook vaak onze contacten op om te vragen of ze nieuws 

hebben over een bepaald onderwerp.  

Als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze bezig zijn met het Mediacenter in Oostende dat binnenkort 

afgebroken zal worden en waar er appartementen en winkels komen, dan wordt dat aangekondigd in 

de krant. Als ze dan zeggen dat ze het Mediacenter binnen twee maanden gaan afbreken, dan kan je 

dat noteren in je agenda en hen na twee maanden zelf terug bellen en dan heb je weer nieuws.” 

 

� Met welk soort nieuws bent u vooral bezig? 

“Ik doe alles behalve ‘pure’ sport. Het kan wel gebeuren dat ik eens een stuk schrijf over een 

belangrijke sportmanifestatie. Ik doe dus al de rest: politiek, het verenigingsleven, ‘onheil’, enz. Ik ga 

niet naar de plaats van de ramp. We hebben daar fotografen voor. Wat wij dikwijls wel doen is 

achteraf de familie contacteren, de nabeschouwingen.” 

 

� In welke mate maakt u bij het verzamelen van nieuws gebruik van andere media zoals 

Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad?  

“Ik lees die kranten elke dag.” 

 

� Hoe verneemt u dat er ergens een ongeval of een brand is? In welke mate hebt u daarbij 

contacten met hulpdiensten?  

“Door het feit dat wij een weekblad zijn vernemen wij in de praktijk heel veel zaken uit de dagbladen. 

De basisgegevens kunnen we in de dagbladen terugvinden, tenzij iets op donderdagavond gebeurt, 

want dan moeten we het zelf uitzoeken. De basisgegevens lezen we dus zelf gewoon in de krant.  

Daarnaast krijgen we ook persberichten van de politie. Twee maal per dag sturen ze ons de 

belangrijkste feiten door. Ze geven daarbij een omschrijving van wat er op welk moment in welke 

straat gebeurd is. Ze geven meestal ook een korte schets van de feiten, maar meestal staan daar geen 

namen bij, soms wel de initialen, leeftijd of woonplaats. Soms zeggen ze om wie het gaat, soms ook 
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niet. Bij een ongeval of een inbraak zeggen ze dat meestal niet, ook niet als je het hen vraagt. Bij een 

brand zeggen ze dat wel. Als de mensen op tijd uit hun woning geraakt zijn, dan geven ze onmiddellijk 

de namen. De politie heeft zo zijn eigen code, eigen regels wanneer ze dat zeggen en wanneer niet.”  

 

� Wat doet u als ze de namen niet zeggen? 

“Als ze het echt niet zeggen, dan ga ik naar de buren of naar de lokale correspondenten. Zij zijn goed 

vertrouwd met de gemeente en kennen er heel wat mensen. Zij weten bijvoorbeeld wie in die straat 

woont of wie dat zou kunnen weten. De lokale correspondenten zijn een goed middel om aan die 

gegevens te geraken. In het uiterste geval kan je nog naar lokale politici bellen. Zij zijn vaak op de 

hoogte van dergelijke zaken. Soms geven ze die informatie en soms niet. Soms vernemen we die 

informatie ook in de dagbladen, soms ook van buurtbewoners of getuigen. Alle mogelijke manieren 

zijn goed.” 

 

� Hoe verloopt het contact met lokale politici? Gaat u naar de gemeenteraad? Zijn er ook 

persbabbels? 

“Hier in Oostende ga ik naar de gemeenteraad. Met een aantal Oostendse journalisten organiseren wij 

om de paar weken ook een gesprek met een schepen, ongeveer één per maand. We vragen aan die 

schepen om dat een beetje voor te bereiden en om te vertellen over een paar dossiers die actueel zijn, 

over waar die mee bezig is, enz. En zelf brengen wij ook een vraag mee.” 

 

� Wie zijn die drie andere journalisten?  

“Dat is een collega van Het Nieuwsblad, die ook voor Radio Contact en De Streekkrant werkt, nog een 

collega van Het Nieuwsblad en ook iemand van Het Laatste Nieuws. Wij zijn dus met vier. 

Vroeger was er een wekelijkse persbabbel in Oostende, maar nu niet meer. Na het schepencollege op 

maandag was er telkens om 17 uur een persbabbel en daar kregen wij informatie over de belangrijkste 

nieuwsfeiten uit dat schepencollege of over zaken die dan hangende waren. Op een bepaald moment 

hebben ze dat afgeschaft. Daarom hebben wij met enkele journalisten samen beslist om een schepen 

aan te spreken en er met ons vier bij langs te gaan.”  

 

� U werkt dus samen met journalisten van concurrerende media. Of ziet u dat anders?  

“We werken inderdaad samen met de concurrentie. Maar het is ook wel zo dat we met vier zijn, en van 

die vier zijn er nog twee die ook voor De Zeewacht schrijven. Die journalist van Het Laatste Nieuws 

en één van die journalisten van Het Nieuwsblad werken ook voor De Zeewacht. Voor hen is dit wel 

niet hun hoofdopdracht. Het is minder belangrijk dan hun werk voor Het Nieuwsblad en Het Laatste 

Nieuws.” 
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� Wat is er het interessantst? Die persbabbels van vroeger of jullie gesprek nu?  

“Op die persbabbels vertelden ze natuurlijk het nieuws dat zij wilden. Nu is het toch wel iets 

interessanter, omdat het vaak over belangrijkere dossiers gaat. Ze spreken ook meer vrijuit. De 

persbabbel van vroeger kon ook interessant zijn, maar het voordeel is dat we hen nu ook andere vragen 

kunnen stellen, over andere onderwerpen. Bij een persconferentie is het normaal dat je je bij het 

onderwerp moet houden waarover die persconferentie gaat.” 

Het is dus een groot verschil als je zelf mag vragen stellen, want dan kun je ook vragen stellen over 

onderwerpen waarover ze het liever niet hebben of niet de bedoeling hadden om er al over te 

vertellen.” 

 

� Brengt u vaak nieuws over verenigingen? Oostende is een grote stad. Ik kan mij 

inbeelden dat de activiteiten van verenigingen hier een minder grote nieuwswaarde 

hebben dan in kleinere gemeenten. 

“We proberen die verenigingen toch ook zo goed mogelijk aan bod te laten komen. We proberen daar 

veel aandacht aan te besteden, omdat we denken dat dat een reden is waarom mensen De Zeewacht 

belangrijk vinden en de krant zullen kopen.  

In Oostende zijn er een aantal wijken en we hebben dus ook een aantal pagina’s apart voor die wijken. 

Die zijn dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met kleine dorpen. Je hebt bijvoorbeeld Stene, de 

Konterdam, de Vuurtorenwijk en Zandvoorde. In elk van die wijken hebben we een lokale 

correspondent die daar woont. Op die pagina’s staat er dus ook heel wat familie- en 

verenigingsnieuws.  

Wij hebben daarnaast ook nog speciale pagina’s over het verenigingsleven. Op die pagina’s komt er 

informatie over activiteiten die een beetje tussen de sport en het verenigingsleven zitten: de kaarters, 

vogelpik, biljart, snooker, enz.  

Sinds een maand hebben we ook een reeks ‘Vereniging in de kijker’. In die reeks wordt telkens een 

vereniging in de kijker gezet. Wij proberen ook in het algemene reportagewerk de verenigingen altijd 

goed aan bod te laten komen.” 

 

� Brengen jullie veel bedrijfsnieuws? Hoe gaan jullie daarbij te werk? 

“In Krant van West-Vlaanderen is er een vaste rubriek ‘Op de werkvloer’. Daarin vertelt een gewoon 

personeelslid over zijn bedrijf. Op die manier komt er wekelijks al een bedrijf aan bod. Daarnaast zijn 

er ook veel bedrijven die zelf iets te melden hebben, die met iets willen uitpakken. Bijvoorbeeld 

wanneer ze een prijs gewonnen hebben of wanneer ze gaan uitbreiden of verhuizen. Vaak gaan ze dat 

zelf aankondigen, bijvoorbeeld met een persbericht. Soms moet je dat ook ‘via via’ vernemen.  

In Oostende is er nu ook een ‘Economisch Huis’. Dat is een vzw die opgericht werd door de stad en 

die zich bezighoudt met het opwerken van de economie in Oostende. Zij hebben een maandelijkse 

persbabbel waar ze ook regelmatig nieuwsjes over bedrijven brengen, of waar ze eens een ondernemer 
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op uitnodigen om iets te vertellen over zijn of haar bedrijf. Dat is ook een bron van economisch 

nieuws voor ons.” 

 

� Krijgt u veel persberichten? Aan hoeveel ervan gaat u effectief aandacht besteden? 

“Ik denk dat ik dagelijks ongeveer 10 à 15 mails met nieuws krijg. Ik zou dat eigenlijk eens moeten 

tellen om dat wat preciezer te weten. Soms zijn die berichten interessant, soms ook niet. Soms kunnen 

we dat nieuws enkel op de activiteitenkalender plaatsen.” 

 

� Is er hier in Oostende een informatiebrochure van de stad waar evenementen in 

aangekondigd worden?  

“Ja, maandelijks. Maar meestal zijn wij al op de hoogte van de informatie die daarin vermeld wordt.” 

 

� In welke mate raadplegen jullie de lezers? In de krant worden ze aangespoord om 

nieuws door te mailen of te sms’en naar 4450. Wordt daar veel nieuws naartoe gestuurd? 

“Die 4450 komt terecht in Roeselare en zij sturen dat daarna naar ons, maar wij krijgen daar eigenlijk 

niet zoveel informatie van. Meestal gaat het ook om persoonlijke zaken: mensen die uit hun huis gezet 

zijn, mensen die wonen in een huis dat niet meer geschikt is om in te wonen, burenruzies, enz. Vaak 

zijn het dus zaken die uit de persoonlijke sfeer komen of negatieve dingen over een andere mensen. 

Er zijn ook mensen die mij op mijn eigen mailadres mailen, mensen die mij kennen, mensen die tips 

doorsturen. Daar haal ik meer informatie uit.”  

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? Zijn er hier in 

Oostende mensen met interessante blogs? 

“Er zijn inderdaad wel mensen die dat doen, maar ik maak daar niet echt veel gebruik van.” 

 

� Gebruikt u RSS-feeds? 

“Nee. Ik ben geen grote computerspecialist.” 

 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook of Netlog om nieuws te 

verzamelen?  

“Ja. Ik heb bijvoorbeeld al eens gezien dat Johan Vande Lanotte op Facebook zegt naar welke 

vergaderingen hij gaat.”  

 

� Bent u met veel politici bevriend op Facebook? 

“Ja, onder andere met Bart Tommelein, Wouter Devriendt, Geert Lambert, John Crombez en Johan 

Vande Lanotte.”  
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� Verneemt u op die manier vaak nieuws? 

“Dat gebeurt wel af en toe. Facebook is nu wel al een aantal maanden afgesloten bij ons op het bedrijf. 

Dat is een soort preventieve maatregel, omdat sommigen zich te veel zouden bezighouden op 

Facebook.” 

 

� Vindt u dat sociale netwerksites handig kunnen zijn bij het verzamelen van nieuws?  

“Ja. Er was eens een ongeval gebeurd met twee of drie jongeren die samen in de auto zaten en die van 

een fuif kwamen. Een van hen had het niet overleefd. Dat was dus een klassiek weekend ongeval, 

onder invloed van alcohol. Ik had toen wel nog Netlog en ik had de naam van dat slachtoffer 

ingebracht en hij had zo’n profiel. Ik kon op die manier zijn hobby’s, zijn geboortedatum en nog veel 

meer andere dingen lezen. Ik kon zelfs foto’s downloaden. Er stond ook iets op in de zin van “ik drink 

graag een pintje en soms wel eentje te veel”. Dat heb ik niet gebruikt. Ik heb wel geschreven dat hij 

onder invloed was, omdat de politie dat bevestigd had. Als je wil kan je dus ook minder positieve 

dingen op het internet terug vinden.” 

 

� Maar hier op de redactie kan u niet meer op Netlog of Facebook? Waarom? 

“Dat moet je in Roeselare vragen. Ik denk dat het is om te vermijden dat veel mensen hun werk niet 

meer zouden doen, omdat ze daar te veel zouden op te zitten. Bij Roularta werken er niet alleen 

journalisten.” 

 

� Maar voor de journalisten zou dat toch interessant kunnen zijn? 

“Ja, zeker. Je moet dat eens in Roeselare vragen. Ik denk dat er daar nog één computer is waarop het 

wel nog kan. Ik ben dat wel niet zeker. Als er maar één computer is, gebeurt dat meer onder sociale 

controle. En je kan ook eventueel thuis nog dingen opzoeken.” 

 

� Op welke manier kan internet volgens u nog van belang zijn bij het verzamelen van 

lokaal nieuws?  

“Je kan op het internet heel wat nuttige informatie vinden over zaken uit het verleden. Wij hebben 

binnen Roularta ook een eigen internetarchief. Dat is eigenlijk een interne site, niet op het internet.  

Ik zoek ook heel vaak dingen via Google. Over heel wat bouwprojecten vind je bijvoorbeeld 

informatie op internet. Je kan op die manier vlug terugvinden wanneer de werken gestart zijn of 

wanneer ze de bouwvergunning gekregen hebben.  

Of neem nu bijvoorbeeld die Oostendenaar, Jan Verplanken, die gegijzeld wordt op dat gekaapte schip 

van Jan De Nul, in Somalië. Wij kunnen zijn naam ingeven op ons eigen internetarchief of op Google. 

Op die manier zie je wanneer hij al vaker vernoemd is.  
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Dat kan een goede manier zijn om tot bij bepaalde mensen te geraken. Als je bijvoorbeeld ziet dat die 

mensen in een vereniging zitten, dan gaan wij die mensen dikwijls via de vereniging of via kennissen 

uit die vereniging aanspreken. Soms bekomen we op die manier ook al een foto.  

Onlangs is er iemand verongelukt die lid was van de schaakkring van Oostende. Die persoon was 

alleenstaand en de voorzitter van de schaakkring heeft ons dan heel wat over die persoon verteld, 

onder meer om te zeggen wat voor een toffe vriend hij was.  

Op die manier kom je dus bij mensen terecht. Er zijn heel veel mensen die om de een of andere 

redenen op een website staan. Als ze bijvoorbeeld in het bestuur van een club zitten, dan staan ze soms 

met hun gsm-nummer en een foto op die website.”  

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn? 

“Ja. Je merkt dat al aan de persberichten, je hebt er die voor alles een persbericht sturen. De voorzitter 

van het ‘Sociaal Huis’ is daarin toch wel een kampioen. Het ‘Sociaal Huis’ heeft hier in Oostende 

buurthuizen en die werken in allerlei sectoren, ze geven ook cursussen voor senioren, voor 

buurtbewoners, enz. Telkens er iets nieuws gestart wordt of er een cursus gegeven wordt, krijgen wij 

een persbericht. Soms ontvangen we er meerdere per dag. Er zijn ook mensen en organisaties die dat 

minder doen. Er zijn er zelfs die dat helemaal niet doen.” 

 

� Neemt u dan vaker het initiatief om zelf met hen contact op te nemen? 

“Ik zou nu niet durven zeggen dat ik meer bel naar mensen die minder persberichten sturen. Ik bel 

vooral naar mensen die met heel actuele dossiers bezig zijn. Als ze mij nooit iets laten weten kan het 

wel gebeuren dat ze minder in de krant komen. Sturen ze regelmatig een persbericht, dan gaan ze er 

waarschijnlijk wel meer in komen. Als het anderzijds om minder positieve berichten gaat, zaken die ze 

uit zichzelf nooit naar buiten zouden brengen, moet je die mensen soms toch zelf ook opbellen.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Het gebeurt soms wel eens dat ze iets nog niet willen vertellen of dat ze vragen om de week erna eens 

terug te bellen omdat dat dossier nog niet rijp is. Je moet als journalist een beetje diplomatisch 

ingesteld zijn. Negatieve feiten moet je ook in het nieuws durven laten komen. Ik denk ook dat 

correctheid daarbij van heel groot belang is. Woord en wederwoord zijn voor ons heel belangrijk. Als 

iemand kritiek heeft op een politicus, dan mag die politicus reageren. Hij kan daarna niet zeggen dat 

hij niet correct behandeld werd, want dan heeft die ook zijn zeg kunnen doen en kunnen argumenteren. 

Soms is de reactie van die persoon even groot en even belangrijk als de aanklacht.” 
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� Krijgt u veel informatie ‘off the record’? Hoe gaat u daar mee om? 

“Het hangt er van af. Je hebt ‘off the record’-informatie die heel persoonlijk is. Dat gaan wij normaal 

niet brengen. Maar als het om andere informatie gaat, dan gaan we proberen om die informatie later of 

met een ander bron te publiceren. Er zijn ook mensen die iets ‘off te record’ vertellen met de bedoeling 

dat je naar iemand anders zou bellen om die informatie te checken. Ze zeggen dan: “Je weet het niet 

van mij, maar bel eens schepen X, die zal je daar meer over kunnen vertellen”. Als die persoon daarop 

aanstuurt doe ik dat natuurlijk.” 

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn? Komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Ik heb een heel brede groep van bronnen. Ik heb ook een aantal tipgevers die af en toe een mailtje 

sturen.”  

 

� Ondervindt u veel concurrentie van die andere journalisten? 

“Wij komen redelijk goed overeen. Er is een goede samenwerking. Er zijn er ook een paar die ook 

voor ons schrijven, zowel bij Het Nieuwsblad als bij Het Laatste Nieuws. De fotograaf van Het 

Nieuwsblad neemt bijvoorbeeld ook foto’s voor ons. Eigenlijk is er dus wel een goeie samenwerking. 

Zij proberen natuurlijk altijd wel de eerste te zijn. Wij kunnen het zelden of nooit van hen halen om de 

eerste te zijn met iets.  

Wij proberen het nieuws dus op een andere manier te brengen. Het is ook onze bedoeling om nieuws 

te brengen die zij niet hebben, ofwel omdat ze dat niet belangrijk genoeg vinden, ofwel omdat ze geen 

plaats hebben. Wij kunnen de dingen ook uitgebreider brengen. 

Wij gaan natuurlijk ook hetzelfde nieuws brengen, ‘onheil’ bijvoorbeeld. Zij kunnen een brand wel al 

de dag erna in de krant plaatsen, maar wij gaan dan op vrijdag heel de familie in portret brengen. Wij 

brengen dus ook dezelfde dingen, maar anders, en wij brengen ook dingen waar zij niet mee bezig 

zijn.”  

 

� Jullie werken samen om die politici te bezoeken. Werken jullie ook nog op andere 

manieren samen? 

“De zaken waar zij exclusief mee bezig zijn of waarmee ik exclusief mee bezig ben ga ik niet vertellen 

aan hen.” 

 

� U zei daarnet dat de fotograaf van Het Nieuwsblad ook foto’s voor jullie maakt. Maakt u 

ook zelf soms foto’s?  

“Ja, maar bij een brand of een ongeval doe ik dat niet. Ik neem wel soms foto’s bij een interview.”  
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� Krant van West-Vlaanderen heeft ook een website. Op welke manier zijn er voor jullie 

bepaalde zaken veranderd? Vroeger moest het nieuws pas op vrijdag in de krant komen, 

maar nu hebben jullie een constante deadline op internet. 

“Er wordt daarbij samengewerkt met Focus-WTV. Zij plaatsen elke dag berichten op die website. Bij 

ons varieert dat meer. Als het gaat om zaken die bekend zijn, zetten we ze er op. Als het om echt 

‘breaking news’ gaat, wordt dat daar ook onmiddellijk op gezet. Maar, als we denken dat we iets 

exclusief hebben, dan wachten we tot de donderdagavond.”  

 

� Omdat Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws jullie site ook in het oog houden? 

“Ja. Zij nemen soms dingen van ons over. Zaken die we exclusief hebben gaan we dus wel pas de 

donderdagavond online plaatsen. Maar, vanaf dat we vernemen dat Het Nieuwsblad of Het Laatste 

Nieuws er ook mee bezig zijn, zetten wij het online. Dan zijn we soms toch nog de eerste.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop het nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u bijvoorbeeld dat er een verschil is in het soort 

nieuws of de onderwerpen die zij aanbrengen? 

 “Ik denk dat je dat wel merkt. Sommige oudere correspondenten raken soms wat vastgeroest, ze doen 

vaste ‘nummertjes’: het verenigingsleven, de kaartersclub, scholen, het voorspelbare nieuws. Jonge 

correspondenten  hebben ook meer contact met jonge mensen en met de jongerenverenigingen. 

Wij willen natuurlijk dat alles een beetje aan bod komt. Daarom geven wij hen tips en richtlijnen op 

onze maandelijkse medewerkersvergadering. Veel informatie die zij krijgen, krijg ik ook. Als wij iets 

interessant vinden, dan vragen wij aan de medewerkers wat ze er mee gaan doen. In die zin worden ze 

wel gestuurd. Ze geven ook elke week hun planning en dan zeggen wij wat groter of korter mag.”  

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geven jullie vaak de opdracht om 

over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan lokale correspondenten 

vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie doorgeven? Of hangt dit 

af van onderwerp tot onderwerp? 

“Ik denk dat het meeste nieuws door hen zelf wordt aangebracht. Normaal is dat niet mijn werk, maar 

de editieredacteur bepaalt ook hoe lang en hoe groot de stukken mogen zijn. Ik doe dat nu tijdelijk.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de lokale medewerkers, als editieredacteur? 

“Ik vraag hen om op donderdag of vrijdag hun planning voor de volgende week door te sturen. Zij 

doen dat meestal per mail. Wij antwoorden dan of het goed is of wat een beetje uitgebreider of wat 

korter moet. Eenmaal die planning er is verloopt het meeste contact met de opmaakredacteur die de 
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pagina opmaakt. Als de opmaakredacteur nog iets te kort heeft of ergens nog een gaatje moet 

opvullen, dan belt die hen op.  

Tenzij er iets actueel gebeurt, een brand of een ongeval. Dan is er tijdens de week nog een aantal keer 

contact met die medewerkers en dan bespreken wij wat ze al hebben van informatie en dan wordt de 

planning ook aangepast.”  

 

� Hebt u daarnaast, wanneer u de editieredacteur niet moet vervangen, vaak contact met 

de lokale correspondenten?  

“Dan heb ik eigenlijk niet veel contact met hen. Dat wordt dan vanuit Roeselare geregeld. Ik zie hen 

wel op die maandelijkse vergaderingen. Als ik de editieredacteur niet moet vervangen, heb ik dus in 

principe minder contact met hen. Tenzij ik in hun gemeente kom voor een bepaalde gebeurtenis, want 

dan overleggen we wel of zij bepaalde mensen kennen en hoe we iets het best kunnen aanpakken.” 

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Doorgaans moeten ze niet veel meer aanpassen. De lengte wordt vooraf afgesproken en we werken 

daarbij met ‘templates’. Zij sturen dan hun documentje door naar mij en ik kan dan in dat programma 

mijn tekst plaatsen. Je ziet het daar zoals het in de krant zal verschijnen. Je ziet ook of je te veel of te 

weinig lijnen hebt. Bij -7 heb ik er bijvoorbeeld nog 7 tekort, bij +8 heb ik er nog 8 te veel.  

De titels worden soms wel eens veranderd, bijvoorbeeld als ze vinden dat het wat spectaculairder mag 

zijn of als mijn titel te lang is. Soms gebeurt het ook dat je eens een fout schrijft. Niemand schrijft 

zonder fouten.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Ik denk dat we dat in grote mate al hebben bij Krant van West-Vlaanderen. Wij hebben denk ik 

ongeveer 300 correspondenten. Dat is enorm veel.”  

 

� Vindt u dat die grens op lokaal niveau moeilijk te bepalen valt? Het zijn vaak burgers 

zonder journalistieke opleiding, maar ze worden wel betaald. 

“Ja, maar eigenlijk is dat voor veel mensen een hobby. Ik ben ook lokale correspondent voor 

Ichtegem, de gemeente waar ik woon. Vroeger werkte ik deeltijds op redactie en daarnaast was ik 

lokale correspondent voor Ichtegem. Nu valt dat ook onder mijn voltijds contract.  

Je wordt daar inderdaad wel voor betaald, maar je moet dat niet doen om er rijk van te worden. Je 

moet het zien als een hobby, vanuit idealisme.” 
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� Wie zijn die lokale correspondenten over het algemeen? Wat doen zij bijvoorbeeld in 

hoofdberoep?  

“Heel traditioneel waren dat vroeger dikwijls onderwijzers en leerkrachten die zelf ook actief waren in 

het verenigingsleven. Die mensen vonden het leuk om een reden te hebben om alles te weten en overal 

bij te zijn. Je mag naar alle recepties van de gemeenten, van de verenigingen, enz. Dat is niet negatief 

bedoeld. Die mensen hebben een gezonde interesse in hun gemeente. Ze doen dat een beetje uit 

idealisme, maar ook uit nieuwsgierigheid.  

Nu zijn de lokale correspondenten wat aan het verjongen. Er zijn nog een aantal gepensioneerden, 

maar er zijn ook heel wat gemeenten waar er jonge mensen werken. Er is nu ook veel meer variatie. In 

Oudenburg is het bijvoorbeeld iemand die op de redactie werkt als opmaakredacteur. In Gistel is het 

een gepensioneerde, die nog in het onderwijs gestaan heeft. Die persoon is vroeger ook schepen 

geweest. In Bredene is het een bankkantoorhouder. Dat is een beroep dat je niet direct zou verwachten. 

In De Haan is het iemand die werkt voor de Vlaamse administratie Waterwegen en Zeewezen.” 

 

� Hoe is de man-vrouw verdeling? 

“Ik denk dat er nog altijd meer mannen zijn, maar vroeger waren het bijna allemaal mannen.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Ik denk dat je alles gevraagd hebt.” 
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Interview Paul Cobbaert 

(Koekelare, 08-04-2009) 

 

leeftijd: 25 

woonplaats: Koekelare 

fulltime freelance journalist, voornamelijk voor Krant van West-Vlaanderen - De Weekbode: 

editie Torhout 

 

 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt als lokale correspondent? 

“Ik werk voornamelijk voor Krant van West-Vlaanderen, vooral voor de editie Torhout van De 

Weekbode. Ik werk ook voor de algemene redactie van Krant van West-Vlaanderen. Een zestal 

nachten per maand werk ik als nachtredacteur voor Belganight. Dan hou ik het internationaal nieuws 

in de gaten. Ik doe ook nog opdrachten voor Passe-Partout, De Zondag, Ticket-Pas uit magazine, Het 

Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer en voor een voetbalwebsite.” 

 

� Combineert u al dit werk nog met een ander (hoofd)beroep? 

“Nee, ik ben fulltime journalist. Het officiële statuut van beroepsjournalist heb ik nog niet, want 

daarvoor moet je reeds twee jaar werken en ik ben pas op 1 oktober begonnen als fulltime 

zelfstandige. Het is wel mijn bedoeling om beroepsjournalist te worden, maar ik ben pas in juli 

afgestudeerd.” 

 

� Wat hebt u gestudeerd? 

“Ik heb eerst vier jaar politieke wetenschappen gestudeerd, optie internationale politiek. Daarna heb ik 

nog communicatiewetenschappen gedaan, afstudeerrichting journalistiek. Dat was allebei aan de 

Universiteit van Gent. Ik werk wel al iets meer dan twee jaar voor Krant van West-Vlaanderen. Ik heb 

dat gecombineerd met mijn studies.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent voor Krant van West-

Vlaanderen? 

“Met Krant van West-Vlaanderen ben ik elke dag wel een beetje bezig. Er is elke dag wel een 

interview, een persconferentie of een foto die ik moet gaan nemen. In totaal komt dit denk ik neer op 

twee dagen werk.” 
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� Over welke (deel)regio brengt u verslag uit voor Krant van West-Vlaanderen? 

“Dat is De Weekbode, editie Torhout. Ik verzorg alle correspondentie van de gemeente Koekelare: 

sport, cultuur, verenigingsleven, politiek, economie, enz. Sinds kort word ik soms ook ingeschakeld in 

de stad Diksmuide. Er zijn daar nog andere correspondenten, maar blijkbaar hadden ze er tekort en 

daarom hebben ze aan mij gevraagd om er af en toe een opdracht te vervullen. Soms maak ik ook 

stukken voor de algemene redactie, voor het algemene katern Krant van West-Vlaanderen dus.” 

 

� Werkt u soms op de redactie? 

“Nee, ik doe alles van thuis uit.” 

 

� Hoe wordt u verloond?   

“Dat is heel afhankelijk. Bij Krant van West-Vlaanderen verdien ik eigenlijk niet zo veel. Bij Passe-

Partout verdien ik meer en bij Ticket wordt ik zelfs per teken betaald. Bij Het Vlaams Tijdschrift voor 

Sportbeheer, dat is een tijdschrift van het kabinet voor sport, krijg ik 0,03 eurocent per teken.” 

 

� Zijn er volgens jou mensen die fulltime als freelancejournalist werken voor Krant van 

West-Vlaanderen? 

“Dat is denk ik onmogelijk. Ik zou al vier gemeenten moeten bijnemen en dat gaat niet volgens mij. In 

Koekelare heb ik al heel wat werk voor Krant van West-Vlaanderen. Koekelare is een gemeente met 

8000 inwoners. Er staan elke week 4 of 5 pagina’s over Koekelare in De Weekbode. Eigenlijk zijn we 

zelfs met twee correspondenten voor Koekelare. Ik doe wel meer dan mijn collega, want hij is al 74 

jaar.” 

 

� Ondervindt u veel concurrentie van andere lokale correspondenten? Bijvoorbeeld ook 

van Het Nieuwsblad of Het Laatste Nieuws? 

“Wij zijn hier met twee voor Krant van West-Vlaanderen. Soms is er wel wat concurrentie, maar dat 

valt heel goed mee. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws hebben hier inderdaad ook elk een 

correspondent. Ik zie die mensen niet als concurrenten, want wij brengen het nieuws op een andere 

manier. Zij brengen het nieuws ook maar heel kort, want ze hebben niet veel ruimte. Vooral Het 

Laatste Nieuws brengt niet veel nieuws over Koekelare. Bij Het Nieuwsblad is dat wat meer, omdat 

hun correspondent hier tot voor kort ook woonde.” 

 

� Hoe komt u te weten dat er op lokaal niveau ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? 

Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Voor Belga ben ik een aantal nachten per maand redacteur. Om 23 uur schakel ik in op mijn 

computer thuis. Ik ontvang dan alle telexen van Belga, want alle lijnen van Belga worden 
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doorgeschakeld naar mijn computer. En zo zie ik hoe het nieuws op nationaal en internationaal niveau 

verzameld kan worden. Je moet gewoon op je computer kijken en het nieuws komt binnen.  

Op lokaal niveau is dit niet mogelijk. In een gemeente van 8000 inwoners kan je geen nieuws 

verzamelen als je niet eens buitenkomt. Je moet dus heel veel mensen kennen. Ik zit in veel 

verenigingen. Je moet ook goed kunnen luisteren.  

Af en toe sturen mensen mij ook informatie. Sommigen van hen worden liever niet met hun naam in 

de krant vernoemd. Je moet dan kunnen verzwijgen waar je je informatie vandaan haalt. Je moet soms 

ook eens iets niet in de krant durven plaatsen. Als mensen jou belangrijke politieke informatie geven, 

bijvoorbeeld als er ergens iets fout loopt, dan moet je soms wat wachten met deze informatie in de 

krant te plaatsen, zeker op lokaal niveau. Als je alles van informatie die je krijgt onmiddellijk in de 

krant zou plaatsen, dan gaan de mensen jou niet meer contacteren. Ze zouden je niets meer durven 

vertellen. Je zou je tipgevers kwijtspelen en in een kleine gemeente zijn er niet veel tipgevers.” 

 

� Was het gemakkelijk om te beginnen als correspondent? Hoe hebt u dit aangepakt? 

“De eerste maand was wat moeilijk. Ik heb veel moeten zoeken, maar na een tijdje leren de mensen je 

wel kennen. De Weekbode wordt in Koekelare heel veel gelezen. Twee op de drie mensen lezen hier 

De Weekbode. De mensen zien wat wij doen, dus bellen ze na verloop van tijd ook met informatie.”  

 

� Welke contacten hebt u zoal? Wie zijn uw voornaamste tipgevers? 

“In Koekelare zijn er drie politieke partijen. De VLD, SP.A en CD&V. In al deze partijen heb ik goede 

contacten. Wat het sportnieuws betreft heb ik goede contacten met het ‘sportleven’. Ik zit ook in het 

lokale feestcomité en dat levert ook heel wat contacten op.” 

 

� In welke mate hebt u contact met de hulpdiensten? 

“Dat ligt wat moeilijk. Mijn vader is politiecommissaris in Koekelare. Ik heb dus wel contacten, maar 

ik schrijf meestal geen stukken over inbraken of diefstallen. Ik laat die zaken liever links liggen, omdat 

dat voor ons beiden problemen zou kunnen geven. Men zou zich afvragen waar ik mijn informatie 

vandaan haal.” 

 

� Wie maakt dan dergelijke nieuwsberichten? 

“Meestal gaat daar een fotograaf naartoe. Die persoon wordt gecontacteerd door mensen van de politie 

of brandweer. Mij contacteren ze niet vaak, omdat ze weten dat ik geen zo’n stukken maak.  

Krant van West-Vlaanderen verschijnt ook maar 1 keer per week, op vrijdag. Onze deadline is uiterlijk 

de donderdagochtend. Een ongeval dat op een vrijdag, zaterdag, zondag of maandag gebeurt, is tegen 

de vrijdag erna vaak niet meer relevant. Over de volledige regio Torhout, zijn er denk ik 2 à 3 pagina’s 

met ongevallen in Krant van West-Vlaanderen. Ik denk dat daar maar om de twee of drie weken een 

ongeval uit Koekelare in staat.” 
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� Welke gemeenten zitten nog in die editie Torhout? 

“Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem, Ichtegem, Ruddervoorde, Wingene en een 

aantal deelgemeenten van Diksmuide. 

 

� Brengt u ook nieuws over lokale bedrijven? Contacteren zij u vaak? 

“Er zijn hier inderdaad een aantal regionaal sterke bedrijven. Vooral in de sector van de 

bouwmaterialen. Ze hebben rond de 50 werknemers, wat toch wel veel is voor een gemeente als 

Koekelare. Die bedrijven komen dus geregeld aan bod in het nieuws.  

Onlangs was er bijvoorbeeld een bedrijf dat 150 jaar bestaat. Dat bedrijf is altijd van vader op zoon 

overgegaan. Dat leek me redelijk uniek.” 

 

� Zijn er ook gewone mensen, burgers, die weten dat u journalist bent en die af en toe tips 

geven? Bijvoorbeeld via mail.  

“Ja. Ik doe dit werk al twee jaar en drie vierde van de gemeente weet nu toch al dat ik journalist ben. 

Ik praat zelf heel gemakkelijk en mensen praten gemakkelijk tegen mij. Als ik ergens ben heb ik altijd 

een boekje bij, omdat de mensen mij steeds aanspreken omdat ze een mooi verhaal weten dat wel in 

De Weekbode zou kunnen.” 

 

� Krijgt u veel persberichten? Stuurt de gemeente soms persberichten? 

“Koekelare stuurt geen persberichten. Voor De Weekbode krijg ik er dus geen. Voor De Zondag en 

Passe-Partout doe ik ook opdrachten in Kortemark, Ichtegem, Zedelgem, Torhout, Lichtervelde en 

vanuit die gemeenten krijg ik wel heel wat persberichten. Die zijn voor mij heel belangrijk, omdat ik 

daar niet woon. Als je niet in die gemeenschap woont is het heel moeilijk om er nieuws te verzamelen. 

Ik moet dus wel persberichten krijgen, want anders zou ik echt niet weten wat daar leeft. 

Ik ga ook niet zo veel naar die gemeentes, want die verplaatsing kost geld. Het kan wel eens gebeuren 

dat ik ga om een foto te nemen, maar meestal baseer ik mij op de persberichten of op een telefoontje 

met de betrokkenen. Ik heb daar gewoonweg ook minder contacten dan in Koekelare.” 

 

� Maakt u vaak gebruik van informatiebrochures of andere officiële informatie van de 

gemeente? 

“De gemeente Koekelare heeft pas sinds gisteren een eigen website. Daar zullen ook activiteiten en 

‘nieuwtjes’ op staan. Voor mij is dat eigenlijk niet nodig, want ik weet die zaken meestal toch al lang 

van voordien, door affiches die overal rondhangen of doordat de mensen mij opbellen.  

Er is hier in Koekelare ook een maandelijkse nieuwsbrief die gratis in alle brievenbussen verspreid 

wordt. Daar staan die activiteiten ook in en dat lees ik altijd.” 
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� Maakt u gebruik van internet bij het verzamelen van lokaal nieuws? 

“Nee. Lokaal nieuws kan je volgens mij niet van internet halen.”  

 

� Zijn er hier in de buurt mensen die een lokale (nieuws)site of blog hebben, waarop ook 

informatie terug te vinden is? 

“Nee. Er is wel een blog geweest van een aanhanger van het Vlaams Belang, maar die blog is een 

aantal weken geleden verwijderd. Daar viel ook geen nieuws op te rapen. Het waren meer 

scheldpartijen.” 

 

�  Maakt u gebruik van RSS-feeds? 

“Nee. Ik heb dat vroeger nog gebruikt, maar dat bracht niet veel op. Met internet alleen ben je hier 

niets.” 

 

� En sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

“Ik zit daar niet op. Blijkbaar valt daar soms wel wat nieuws te vernemen, maar dat zal voor mij denk 

ik geen groot voordeel zijn. Hier in Koekelare zijn er negentien gemeenteraadsleden. Ik kom ze alle 

negentien minstens 1 keer per week tegen, op allerlei openingen, persvoorstellingen, enz. Als ze iets te 

zeggen hebben, dan gaan ze dat wel doen. Als ze graag in het nieuws komen, dan gaan ze mij wel 

contacteren.” 

 

� Leest u Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws? 

“Ik probeer dat inderdaad in de mate van het mogelijke te doen. Ik ben ook geabonneerd op de 

gemeentenieuwsbrief van Het Nieuwsblad. Bij mijn vriendin thuis hebben ze een abonnement op Het 

Laatste Nieuws en wij hebben een abonnement op Het Nieuwsblad.” 

 

� Haalt u daar soms ook informatie uit? 

“Nee. Zij komen vaak achter met hun nieuws. Veel van wat ze schrijven hebben zij van mij 

overgenomen. Ik breng mijn nieuws veel vlugger. Het staat telkens de volgende week al in de krant, 

omdat wij heel wat meer ruimte hebben. Wij moeten ook echt nieuws over Koekelare brengen. Ik denk 

dat de hoofdredacties van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws daarentegen niet wakker liggen van 

wat er in Koekelare gebeurt.” 

 

� Wordt het sportnieuws op een andere manier verzameld dan het ‘gewone’ nieuws? 

“Niet echt. Je moet wel naar die wedstrijden gaan, maar voor de rest is het hetzelfde.” 
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� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn er grote verschillen tussen lokale 

politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de aandacht opzoeken ten 

opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn. 

“Dat verschilt van politicus tot politicus. Er is wel een groot niveauverschil. Ze komen allemaal heel 

graag in de media, maar de manier waarop ze dit proberen is heel verschillend. De mensen van de 

plaatselijke CD&V bellen mij heel vaak, de VLD nodigt mij altijd uit op van alles en nog wat, de SP.A 

is iets meer gesloten, maar zij sturen me soms wel eens een mailtje. Er zijn hier geen andere partijen. 

De CD&V en SP.A zitten in de meerderheid en de VLD in de oppositie. Ze contacteren mij dus alle 

drie op eigen initiatief. Ze hebben geen schrik van me, integendeel. En ik denk dat ik ze ook allemaal 

even veel aandacht schenk. Ik hoop dat toch, want dat is tenslotte onze taak.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Een aantal van mijn bronnen zijn eigenlijk ook hele goede vrienden. De voorzitter van Jong-VLD is 

bijvoorbeeld de nonkel van mijn vriendin. De man van een schepen van de SP.A is een hele goede 

vriend van mij. Iedereen kent iedereen in Koekelare.  

In De Weekbode moet je niet elke week schandalen blootleggen, maar je moet dit volgens mij soms 

toch ook wel eens durven. Ik durf soms tegen mijn bronnen in te gaan, maar niet elke week.” 

 

� Hoe reageren ze daar dan op? 

“Dat valt eigenlijk heel goed mee. De burgemeester heeft bijvoorbeeld bijna eens gedreigd met een 

rechtzaak als ik een bepaald artikel zou publiceren. Ik heb dat artikel toch gepubliceerd en nadien heeft 

hij me gebeld om eens langs te gaan voor een reactie en daarna werd er nooit meer over gesproken. Ze 

hebben mij nodig.  

Wij zijn hier maar met twee correspondenten en sinds kort moeten wij ook zelf foto’s nemen. Er 

worden alleen nog maar fotografen ingeschakeld bij ongevallen. Mijn collega is een man van 74 en hij 

neemt zijn foto’s nog analoog. Die foto’s zijn vaak niet echt mooi en dat is natuurlijk wel iets waar 

politici gevoelig voor zijn. Ze willen altijd mooi op de foto staan. Ze zijn dus bijna wel verplicht om 

mij op te bellen als ze een foto willen bij hun artikel.”  

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Bronnen die heel belangrijk voor u 

zijn?  

“Niemand is onmisbaar. Ik ken heel veel mensen. Koekelare is een sociale gemeente. De mensen 

spreken mij vaak aan.” 
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� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van bijvoorbeeld uw collega van 74? Is er bijvoorbeeld ook een andere 

benadering? Andere invalshoeken? 

“Het verzamelen van het nieuws op zich verloopt volgens mij hetzelfde. Wij komen allebei veel buiten 

en ontvangen veel informatie. Hij kan moeilijk met internet werken, maar dat is niet erg want ik krijg 

ook niet veel nieuws via internet. De nieuwsgaring is dus hetzelfde. 

Ik denk niet dat we verschillende interesses hebben. We zijn beiden in alles geïnteresseerd. Dat moet 

ook, want we moeten alles aan bod laten komen. De invalshoeken en de benadering zijn wel anders. 

Hij gaat vaker de historiek van iets vermelden. Ik probeer in elk artikel vernieuwend te zijn en telkens 

ook mijn mening wat mee te geven.”  

 

� Welk beroep oefende uw collega vroeger uit? 

“Hij was hier onderwijzer, directeur zelfs. En nu is hij op zijn pensioen.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak wordt u gecontacteerd? 

“Dat verloopt heel goed. We contacteren elkaar minimum een keer per week. Op donderdag worden 

wij gevraagd om een voorlopige agenda samen te stellen van het aantal stukken, aantal tekens en het 

aantal foto’s dat we zullen hebben voor de krant van de vrijdag nadien. Dat is niet zo veel werk.  

De dag erna, op vrijdag dus, krijg ik dan hun goedkeuring of de mededeling dat ze ergens geen plaats 

voor hebben. Dat is wel belangrijk, want als freelancejournalist kan je geen tijd stoppen in iets wat dan 

toch niet gepubliceerd zal worden. Ik heb eigenlijk heel goede contacten met de redactie. 

Als er nadien, bijvoorbeeld op maandag, dinsdag of woensdag, nog iets nieuws gebeurt, dan spreken 

we telefonisch af. Zij zeggen me dan hoeveel plaats er nog is.” 

  

� Hoe belangrijk vindt u zichzelf als schakel in het regionale nieuwsproductieproces? 

“Wij zijn het kanaal. Als het nieuws niet via mij of mijn collega passeert, dan zal het niet in De 

Weekbode verschijnen. Maar als er geen nieuws is, dan kan ik ook niets doen. We zijn dus alle drie 

belangrijk. Als ik geen bronnen heb, heb ik geen nieuws. Zij hebben mij natuurlijk ook nodig om hun 

nieuws in de media te krijgen.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Het gebeurt wel eens dat de redactie ons een opdracht geeft. De redactie heeft een mailadres en 

sommige mensen sturen daar wel eens nieuws naartoe. Er zijn dus nog altijd mensen die mijn collega 
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of mij niet kennen. Of die De Weekbode niet lezen en een algemene mail sturen. De redactie belt ons 

dan op om die opdracht te vervullen. Het eerste jaar gebeurde dat meer dan nu. Ik was toen ook nog 

niet zo gekend.”  

 

� Hebt u veel autonomie?    

“Ik heb heel veel autonomie. Vandaar dat ik ook heel graag zelfstandig journalist wil blijven. Dat was 

een bewuste keuze. Het is moeilijker om veel te verdienen, maar je hebt heel wat autonomie: je werkt 

van thuis uit, je bent je eigen baas, enz. Ik wil dit werk zeker blijven doen, want ik vind het een heel 

boeiende job. Krant van West-Vlaanderen is ook een van de boeiendste media waarvoor ik werk. Het 

is heel leuk om nieuws te verzamelen over de lokale gemeenschap hier in Koekelare. Je moet 

natuurlijk ook financieel proberen rond te komen. Vandaar dat ik voor verschillende media werk.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent? 

“Je bent daar doorlopend mee bezig. Ik ben eigenlijk dag en nacht journalist. Je kan je ook de vraag 

stellen wat werken is. Ik moet straks nog ergens een foto nemen, maar is dat werk? Het is hier maar 

drie straten verder. Gisteren heb ik 4 uur getypt, dat is voor mij eigenlijk het echte werk.” 

 

� Hoeveel pagina’s staan er over Koekelare in De Weekbode? En hoeveel daarvan worden 

er door jou geschreven? 

“Dat zijn meestal 4 of 5 pagina’s. Vorige week heb ik bijna al die pagina’s volgeschreven, andere 

weken schrijft mijn collega wat meer. Dat verschilt. We hebben daarnaast ook nog 2 à 3 pagina’s 

sportnieuws.” 

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Soms is dat wel wat frustrerend, alhoewel ik niet mag klagen. Aan mijn teksten wordt er heel weinig 

aangepast. Wat ze soms wel eens moeten doen, dat is mijn teksten inkorten, maar daar heb ik geen 

problemen mee. Ik begrijp dat. Zij zitten vast aan hun lay-out. Het enige wat ik soms wat vervelend 

vind, is dat ze mijn titels soms aanpassen. Maar ik heb een heel goede relatie met de redactie.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bijvoorbeeld bij het 

verzamelen van nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen 

worden met burgerjournalisten? 

“Voor ons is dat een hele jammerlijke evolutie. De professionele journalisten worden aan de kant 

geschoven door mensen die geen basis hebben. Ze hebben geen achtergrond. Je hebt bijvoorbeeld van 
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die blogs op internet. Die stukken zijn vaak op niets gebaseerd. Ik vind dit geen goede zaak voor de 

journalistiek.  

Als mensen gewoon stukken naar de redactie kunnen sturen, en als de redactie dat dan enkel nog wat 

moet aanpassen, dan zijn wij eigenlijk niet meer nodig. De redactie zal veel werk hebben. Ze zullen 

moeten nagaan wie de bronnen waren, wie die teksten geschreven heeft, of er geen diepere 

bedoelingen achterzitten. Als je naar burgerjournalistiek overstapt kan de redactie die bronnen niet 

controleren. Nu weet de redactie wie wij zijn. Wij zijn journalisten.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview met Reginald Braet 

 (Beernem, 02-04-2009) 

 

leeftijd: 61 

woonplaats: Beernem 

freelance lokale correspondent voor Krant van West-Vlaanderen - Het Brugsch Handelsblad en de 

sportredactie van Het Laatste Nieuws, gepensioneerd marinier  

 

 

 

� Voor welke media werkt u? 

“Ik werk voor Krant van West-Vlaanderen en Het Laatste Nieuws. Bij Het Laatste Nieuws doe ik 

alleen maar sportnieuws. Ik volg het provinciaal voetbal.” 

 

� Hoe lang doet u dit werk al?  

“Met het sportnieuws ben ik begonnen in 1993. Ik was voetballer, maar ik ben daarmee gestopt. Ze 

vroegen toevallig iemand en ik vond dat wel goed om wat in dezelfde sfeer te blijven.”  

 

� Combineert u dat nog met een ander beroep? 

“Ik ben met pensioen. Ik was bij de marine. Ik heb daar een lange loopbaan uitgebouwd, van een 

gewone matroos tot kolonel. Ik heb de kans gekregen om te studeren toen ik al getrouwd was.” 

 

� Was u toen ook al correspondent? 

“Nee. Ik heb wel eens verslagen doorgestuurd vanuit Mexico. We maakten een reis en om de paar 

weken verscheen er een verslag van mij in de krant over het verloop van die reis.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u nu aan u werk als lokale correspondent? 

“Bijna de volledige week. Dat is heel wat gegroeid. Ik heb ook een blog. Ik amuseer me daar mee. Het 

is leuk om daar mee bezig te zijn.”  

 

� Over welke gemeenten brengt u verslag uit? 

“Over Groot-Beernem. Dat bestaat uit Beernem, Oedelem en St-Joris.” 

 

� Hoeveel artikels maakt u ongeveer per week of per dag? 

“In Krant van West-Vlaanderen krijg ik normaalgezien 2 pagina’s. Dat is goed voor 5 of 6 artikels, per 

week dus. Ik maak daarnaast ook nog 2 pagina’s over amateurvoetbal.” 
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� Verzamelt u voor Het Laatste Nieuws enkel nieuws over het provinciaal voetbal? 

“Ja, uitsluitend over het provinciaal voetbal, maar soms maak ik ook stukken over het amateurvoetbal 

en krachtbal. Dat zijn interviews of matchverslagen. Meestal interviews eigenlijk, omdat dat 

telefonisch kan gebeuren. Op maandag verschijnen er ook matchverslagen van de matchen die ik 

bijgewoond heb.”  

 

� Over elke match verschijnt er toch ook heel kort wie gespeeld heeft, wie de doelpunten 

gemaakt heeft, wie een gele of rode kaart gekregen heeft, enz. Wie maakt die stukjes? 

“Dat gebeurt ook door ons. We vernemen die informatie telefonisch. Op die manier gebeurt dat.”  

 

� Voor welke editie is dat? 

“Dat is de editie Oostkust.” 

 

� Hoe wordt u verloond? 

“Ik word betaald per artikel of per foto. Ik neem zelf ook de foto’s.”  

 

� U hebt ook een blog. Welke informatie zet u daarop? 

“Alle nieuwtjes die ik verneem.” 

 

� Waarom maakt u die blog? Hebt u daar een bepaalde bedoeling mee? 

“Nee, zeker niet. Ik wil gewoon Beernem op het internet zetten. Ik ben daar ongeveer 10 jaar geleden 

mee begonnen. Ik had een toeristische site gemaakt met informatie over de kastelen in Beernem. En 

plots had ik het idee om daar ook nieuwtjes op te zetten. Ik hoorde dat de interesse daarvoor groeide 

bij de mensen, want Het Nieuwsblad bracht minder regionaal nieuws. Het Laatste Nieuws was ook een 

beetje aan het afzwakken en dus dacht ik, waarom ook niet.” 

 

� U kan daar zoveel opzetten als u wil. Dat kan heel lokaal nieuws zijn, nieuws waarvoor 

er bijvoorbeeld ook geen plaats is in Krant van West-Vlaanderen. 

“Ja, zeker. En de mensen kunnen ook reageren.” 

 

� Weet u hoeveel bezoekers uw blog heeft, per dag of per week? 

“Ja. Dat is toch een gemiddelde van 280 bezoekers per dag.”  

 

� Daar zitten waarschijnlijk wel heel wat vaste bezoekers bij, mensen die uw blog op 

regelmatige basis raadplegen. Hebt u daar een zicht op? 

“Ja. Ik kan dat zien bij de statistieken, aan het ‘IP-adres’. Er zijn inderdaad heel wat mensen die mijn 

blog vaak bezoeken.” 
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� Hoe komt u te weten dat er op lokaal niveau ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? 

Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Mijn voornaamste bron is de gemeenteraad. Een keer per maand is er een gemeenteraad. 

Voorafgaand is er altijd een vergadering met de burgemeester en de schepenen. Daaruit kan je veel 

informatie halen. Zij brengen bepaalde onderwerpen naar voor en wij mogen dan vragen stellen. 

Veel nieuws moet je gewoon ook ondervinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je ergens iets 

opmerkt. Daarnaast spreken we ook de verenigingen aan, sport- of cultuurverenigingen, 

toneelgroepen. Soms worden er ook tentoonstellingen georganiseerd. Je moet je kenbaar maken in alle 

verenigingen. Ik ben bijvoorbeeld lid van de heemkundige kring en daar verneem ik ook veel nieuws. 

We schrijven ook over mensen die hun gouden jubileum vieren. Zij komen graag eens met een foto in 

de krant.  

Soms krijgen we ook opdrachten vanuit de redactie. Er is nu bijvoorbeeld een reeks ‘het zit in de 

familie’. We moeten dan een familie zoeken waar er minstens twee mensen hetzelfde doen, wanneer 

ze bijvoorbeeld dezelfde hobby hebben. Dat zijn wel leuke opdrachtjes. Er is ook ‘de krak van de 

gemeente’.” 

 

� Was het gemakkelijk om te beginnen als correspondent? Hoe hebt u dit aangepakt? 

“De eerste week is er over mij een artikel verschenen. Een stuk over ‘de nieuwe correspondent van de 

gemeente’, met een foto en mijn gegevens erbij.” 

 

� Reageren er soms mensen op uw blog? En kan u daar ook nieuws uit halen? 

“Dat gebeurt regelmatig. Mijn contactgegevens staan ook op mijn blog. Onlangs kreeg ik een mail van 

mensen die van plan waren om te bouwen, maar op de plannen hadden ze gezien dat er binnenkort aan 

grondontginning wordt gedaan. Ze vroegen mij of ik dat in de krant of op mijn blog wou zetten. Je 

moet dan de voor- en nadelen afwegen. Ik ga daar niet altijd op in.”  

 

� Krijgt u soms tips van mensen die weten dat u dit werk doet?  

“Soms komen ze wel eens bij mij thuis aanbellen. Ze zeggen dan wat ze hebben vastgesteld en vragen 

of er daarover iets kan verschijnen in de krant. Er is hier in Beernem bijvoorbeeld een nieuwe 

fietsbrug gebouwd, maar blijkbaar is hij een beetje scheef. Enkele attente burgers hebben dat gezien 

omdat er altijd een plas water ligt aan één kant. Ze hebben daar dan foto’s van genomen en ze hebben 

die naar mij doorgemaild.” 

 

� Met welk soort nieuws bent u vooral bezig?  

“De lokale politiek, nieuws over de verenigingen, openingen van tentoonstellingen, enz. Ik ga soms 

ook spreken met mensen die klachten hebben en ik probeer dan ook te vernemen wat het 

gemeentebestuur daar van vindt, of ze hen kunnen helpen. Ik geef natuurlijk mijn bronnen niet vrij. 
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Als er iemand een opmerking komt geven, dan vraag ik de mening van bijvoorbeeld een schepen en 

dan vraag ik wat zijn idee daarover is. Ik zeg niet van wie het gerucht afkomstig is.”  

 

� Schrijft u ook artikels over ongevallen of branden? 

“Nee. Ik doe dat niet graag. De krant heeft daar zijn specifieke journalisten voor. Als er een zwaar 

ongeval is, sturen ze iemand vanuit de redactie. Er komt dan specifiek een fotograaf dat ongeval 

fotograferen. Ik hou me daar liever niet mee bezig. Het moet een hobby blijven. Het is geen beroep 

voor mij.” 

 

� Hebt u soms contact met de hulpdiensten? 

“Nee, niet echt. Ik krijg wel de berichten van de politie, maar die komen meestal nogal laat. Op het 

moment dat je die berichten krijgt is de redactie er ook al van op de hoogte. Dat zijn berichten over 

diefstallen en inbraken, enz.” 

 

� Maakt u soms gebruik van officiële informatiebrochures van de gemeente?  

“Ja, vooral van de toeristische brochures. Daar staat soms wel interessant nieuws in. Bijvoorbeeld over 

een kunstenaar, Jef Claerhout, die een kunstroute langs zijn kunstwerken laat organiseren. Dat is in 

West-Vlaanderen een hele bekende kunstenaar. Hij heeft overal bronzen kunstwerken staan, onder 

andere ook in Brugge. Er is nu een Claerhoutroute uitgestippeld en er wordt ook een tentoonstelling 

georganiseerd over zijn werk. Hij heeft ook een prachtig boek. Zo’n zaken komen natuurlijk in de 

krant. Soms staan er in die brochures dingen waarvan ik nog niet op de hoogte was. Dat gebeurt wel 

eens. Er is hier ook een maandblad: Vrije tijd. Dat is een lokaal boekje en dat wordt elke maand bij 

elke burger in de bus gestopt. Daar staat ook enorm veel informatie in.” 

 

� Leest u Het Nieuwsblad of Het Laatste Nieuws? 

“Ja, uiteraard. Ik lees Het Laatste Nieuws. Krant van West-Vlaanderen is een weekkrant. Veel dingen 

verschijnen dus vooraf al in Het Laatste Nieuws, wanneer dat nieuws heet van de naald is. Ik kijk dus 

wel af en toe naar wat de collega’s schrijven. Het Nieuwsblad bekijk ik op internet. Hun kleine 

berichtjes zet ik in een aparte kolom. Ik zet dat ook op mijn blog. Arne, dat is mijn collega van Het 

Nieuwsblad, die weet dat. En hij kijkt ook af en toe op mijn blog. Soms heb ik nieuwtjes die hij nog 

niet wist en dan is dat voor hem ook een voordeel.” 

 

� Ondervindt u concurrentie van andere lokale correspondenten? 

“Er is een gemoedelijke samenwerking. Ik zal niet zeggen dat er tussen Het Laatste Nieuws en Het 

Nieuwsblad geen concurrentie bestaat. Daar bestaat er een zekere concurrentie, maar niet met mij. 

Mijn nieuws komt pas later uit.” 
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� Maakt u gebruik van internet bij het verzamelen van lokaal nieuws? Zijn er hier in de 

buurt nog mensen die een lokale (nieuws)site of blog hebben, waarop ook informatie 

terug te vinden is? 

“Nee. Niet dat ik weet. Tot nu toe heb ik er nog geen enkele gevonden. Ik zou daar wel af en toe op 

kijken. Ik zou het trouwens ook vermelden in de krant, dat die persoon bezig is met een blog.” 

 

�  Maakt u gebruik van RSS-feeds of Google Alerts? Kent u dit? 

“Nee. Google gebruik ik uiteraard, maar Google Alerts, dat zegt mij niets.” 

 

� En sociale netwerksites zoals Facebook? 

“Ik heb daarover nagedacht en ik heb besloten om daar niet aan mee te doen. Ik weet dat mijn zonen 

dat gebruiken, maar ik wil daar eigenlijk niet echt aan mee werken. Ik zit wel op LinkedIn denk ik. Ik 

heb me daar ooit eens voor ingeschreven, maar ik heb daar niets mee gedaan.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici?  

“Ik ken ze allemaal. Luc Goutry woont in Beernem. Die is federaal volksvertegenwoordiger. Hij laat 

me regelmatig weten dat hij nieuws heeft.” 

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn.  

“Ja. De oppositie dringt vaak aan. De gemeente Beernem is een echt CD&V-bastion. De oppositie 

staat hier niet echt sterk. Er is één man die zich sterk bezighoudt met die oppositie, maar die wordt 

overal een beetje buitengesloten. Het maandblad Vrije Tijd is bijvoorbeeld ook verbonden met de 

CD&V. Die man komt daar dus nooit in aan bod en dan komt hij natuurlijk bij mij terecht. Ik probeer 

hem af en toe aan bod te laten komen, bijvoorbeeld met de onderwerpen die hij op de gemeenteraad 

naar voor brengt. Hij geeft mij soms ook tips. Er zijn zelfs mensen geweest die dachten dat ik lid was 

van de oppositie, maar dat is niet zo. Ik wil objectief blijven. Maar ik vond het jammer dat die man 

zijn stem nooit kon laten horen in het maandblad dat hier bij iedereen terecht komt.” 

Sommigen zijn heel bang voor de media. De pen is nog altijd een wapen. Sommigen maken daar goed 

gebruik van en andere durven bijna niet. Een gemeente als Beernem kan je natuurlijk niet vergelijken 

met het nationaal niveau. Er zijn hier bijvoorbeeld bepaalde schepenen die echt angst hebben van de 

pers. Ze hebben schrik dat alles wat ze zouden vertellen in de krant zou komen. En sommige anderen 

vinden dat ze de pers moeten gebruiken. Er is dus wel een verschil. Je hebt er ook die mediageil zijn. 

Politici die heel graag in de krant staan. Je ziet dat ook wanneer je foto’s neemt. Ze willen er altijd 

mooi en duidelijk opstaan.”  
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� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn?  

“Nee, eigenlijk niet.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“ Ik denk nog altijd wij. Wij beslissen wat er in de krant komt. Tenzij dat ze naar de redactie zouden 

schrijven, maar dat is nog nooit gebeurd.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Eigenlijk heb ik het nog nooit zo bekeken. Arne, dat is een jonge gast die voor Het Nieuwsblad 

werkt, die jongen doet dat heel goed. Die van Het Laatste Nieuws is denk ik 45 jaar. Iedereen heeft 

zijn eigen stijl. Moest het allemaal hetzelfde zijn, dan zou het niet meer leuk zijn.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak hebt u contact met de redactie? 

“Elke week een paar keer, meestal telefonisch of per mail. Op dinsdag stuur ik hen alles op en iemand 

van de redactie in Roeselare bekijkt die stukken. Elk stukje wordt herlezen. Die persoon belt me soms 

op. De editieredacteur belt mij heel regelmatig, tot 3 keer per week.” 

 

� Hebt u veel autonomie?    

“Ik denk dat zij heel veel vertrouwen hebben in de lokale correspondenten.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Het gebeurt wel eens dat er vanuit de redactie een opdracht komt voor een stuk, omdat zij iets gelezen 

hebben in Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld.” 

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Ze veranderen altijd de titels, toch zeker 80 procent. Maar dat is hun goed recht. Ik heb daar geen 

enkel probleem mee. Alles wordt heel nauwkeurig nagelezen. Als er taalfouten instaan, verbeteren ze 

die ook.”  
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� En bij Het Laatste Nieuws? 

“Daar gebeurt het vaak dat ze zinnen schrappen en dat de sfeer van het artikel weg is.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

gewone burgers voor regionale redacties van belang zijn? Bijvoorbeeld bij het 

verzamelen van nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen 

worden met burgerjournalisten? 

“Ik denk dat de burger meer en meer wakker wordt. Ze kunnen bijvoorbeeld tips doorsturen, maar ik 

zie het niet echt gebeuren dat ze zich zouden bezighouden met het schrijven van artikels. Die hebben 

daar volgens mij geen tijd voor.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Ik denk dat alles aan bod is gekomen. Ik zou mijn hobby het best kunnen omschrijven als een soort, 

intellectuele bezigheid, voor mij persoonlijk dan, dicht bij de mensen staan, weten wat er omgaat in 

het sociaal leven, het verenigingsleven en ook op politiek vlak. Op mijn blog staat het omschreven als 

‘in de frontlinie staan’ om verslag uit te brengen over Beernem. Ik geniet van wat ik meemaak.”  
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Interview met Annelies Lambert 

 (Roeselare, 16-04-2009) 

 

leeftijd: 29 

woonplaats: Gullegem 

freelance lokale correspondent voor Krant van West-Vlaanderen - Kortrijks Handelsblad, in 

hoofdberoep: Payroll Officer bij Roularta   

 

 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt als lokale correspondent? 

“Ik werk enkel voor Krant van West-Vlaanderen, voor het Kortrijks Handelsblad.” 

 

� Combineert u al dit werk nog met een ander (hoofd)beroep? 

“Ja. In hoofdberoep werk ik op de personeelsdienst van Roularta. Ik ben Payroll Officer. Ik bereken 

de lonen en de weddes van de arbeiders en bedienden van Roularta.” 

 

� Wat bent u van opleiding? 

“Ik ben sociaal assistente, optie personeelswerk. Vandaar dat ik op de personeelsdienst werk.” 

 

� Over welke (deel)regio brengt u verslag uit? 

“Heule en af en toe ook voor Kortrijk. Mijn ouders wonen in Heule en ik woon in Gullegem, maar in 

de praktijk ben ik meer in Heule. Dat is eigenlijk een deelgemeente van Kortrijk.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent?  

“Dat is afhankelijk van hoeveel artikels ik maak, maar ik ben er toch gemiddeld een 4 à 5 uur mee 

bezig, per week.” 

 

� Hoeveel artikels schrijft u ongeveer per week? 

 “Ik maak vier  bladzijden: twee voor Heule en daarnaast schrijf ik de laatste tijd ook de reeks ‘Op de 

werkvloer’ en af en toe doe ik ook nog bijkomende opdrachten.” 

 

� Maakt u die twee pagina’s voor Heule alleen? 

“Vroeger waren we met twee en nu is er naast mij nog één iemand die af en toe stukken schrijft over 

de huwelijken. Zij gaat nooit meer ter plaatse, zij doet alles wat ze van thuis kan schrijven. Ik doe al de 

interviews op de locatie.” 
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� Hoe wordt u verloond? 

“Wij worden verloond per artikel. Naargelang dat het een groot, een middelgroot of een klein artikel is 

krijgen we een vast bedrag.” 

 

� Maken jullie ook foto’s? 

“Sommigen wel, maar ik maak niets van foto’s. Ik heb een fotograaf die overal meegaat.” 

 

� Is dat omdat u dat zelf niet ziet zitten? 

“Dat is zo geregeld en ik kan geen foto’s maken, toch geen mooie foto’s voor in de krant.” 

   

� Hoe komt u te weten dat er op lokaal niveau ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? 

Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Ik ben heel veel in Heule. Ik ben er lid van heel veel verenigingen: ik ben 10 jaar lang voorzitter 

geweest van theater ‘De Wissel’ en ik zit in het ‘Tinekescomité’. Mijn sociaal leven speelt zich af in 

Heule, ik ga er in het weekend veel op café met vrienden. Het meeste nieuws verneem ik dus via 

affiches. Als je veel op café gaat in Heule, weet je wat de Chiro en de Scouts doen. 

Ik schrijf nu al bijna drie jaar voor Heule en de meeste mensen kennen nu ook mijn naam en sommige 

mensen of verenigingen mailen mij ook als er nieuws is.  

Als ik een speciale opdracht krijg van de redactie, om over een bepaald onderwerp een artikel te 

maken, dan kan ik ook altijd een beroep doen op mijn vriendenkring, bijvoorbeeld ook via Facebook. 

Ik doe er soms ook een oproep om nieuws uit Heule te krijgen en daar krijg ik regelmatig reacties op.” 

 

� Met welk soort nieuws bent u vooral bezig? 

“Eerst en vooral ben ik bezig met wat er te doen is in Heule: evenementen in de weekends, activiteiten 

van verenigingen, jubilea van mensen die 50 jaar getrouwd zijn, mensen die 100 jaar geworden zijn, 

een vereniging die een aantal jaar bestaat, enz. Soms zet ik ook gewoon bepaalde mensen in de kijker. 

Ik heb onlangs bijvoorbeeld een artikel gemaakt over een meisje uit Heule dat in Malawi een tehuis 

gestart is voor moeilijk opvoedbare jongeren.  

Ongevallen en dergelijke doe ik niet. Bij het Kortrijks Handelsblad hebben we iemand die dat doet 

voor alle deelgemeenten en die persoon heeft contacten met de brandweer, de politie en de 

hulpdiensten. Hij wordt bij ons de ramptoerist genoemd. Soms zijn die stukken ook wel een soort van 

eerbetoon, bijvoorbeeld aan het slachtoffer van een dodelijk ongeval.” 

 

� Volgt u de lokale politiek?  

“Niet echt. Ik doe eigenlijk geen politiek nieuws. Ik volg dus geen gemeenteraden. Een collega van 

mij doet dat.” 
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� En de berichten over sterfgevallen en geboortes?  

“Die informatie komt bij de redactie terecht. De gemeente geeft dat door aan hen. Idem voor al die 

huwelijksjubilea en die 100-jarigen. We krijgen soms zelfs de tekst die de schepen heeft voorgelezen 

op het moment zelf.” 

 

� Doet u iets van sportnieuws? 

“Nee, eigenlijk niet. Dat gebeurt heel zelden. Soms maak ik wel eens een achtergrondverhaal. Onlangs 

heb ik een andersvalide biljarter geïnterviewd. Dat was een interview over ‘de mens’ achter de sport. 

Dat artikel verscheen op de gewone pagina’s van Heule. De uitslag van de biljartwedstrijden komt 

natuurlijk in de sportbladzijden. Ik ken niet zo veel van sport.” 

 

� Moedigt u mensen aan om u te contacteren wanneer zij iets van nieuws vernemen? 

“Ja. Wij hebben allemaal kaartjes gekregen als medewerker van de krant. Ik geef heel vaak mijn 

kaartje af aan mensen. Mijn gegevens en mijn mailadres staan daar op. Ik zeg ook regelmatig aan de 

verenigingen dat ze mij altijd mogen bellen of mailen als er iets is. En de meesten doen dat ook wel.”  

 

� Ontvangt u soms ook persberichten? 

“Ja. Via de Kortrijkse perskring. De perskring heeft een mailadres waar die persberichten op 

toekomen. Die berichten worden daar doorgestuurd naar alle media. Dat is een soort digitaal 

perscentrum en iedereen krijgt dan die persberichten. Ik krijg ze zelf niet. Ze komen toe op de redactie 

van Krant van West-Vlaanderen, en zij verdelen ze dan per gemeente. Voor Heule komen die 

berichten dan bij mij terecht. 

Dat zijn bijvoorbeeld berichten over ‘de dag van de aarde’ van de natuurvereniging. Onlangs hebben 

we ook een bericht gekregen van iemand die Afrikaanse pruiken wou promoten. Er zitten daar soms 

ook wel interessante berichten bij.” 

 

� Maakt u soms gebruik van officiële informatiebrochures van de gemeente?  

“Nee. Ik ken wel goed de mensen van het ontmoetingscentrum in Heule en iedere keer als er iets is 

waarvan zij denken dat in het Kortrijks Handelsblad kan staan, sturen ze dat door. De 

gemeenteraadsleden uit Heule sturen ook van alles. Zij staan heel graag in de belangstelling.” 

 

� U brengt toch geen politiek nieuws?  

“Niet echt, behalve als het specifiek over Heule gaat. De gemeenteraad in Kortrijk wordt gevolgd door 

mijn collega, maar de rest doe ik wel. Onlangs was er bijvoorbeeld een politicus die een aanklacht 

deed omdat dat de Heulse bosgrond nog altijd niet gekocht was. Dat is een onderwerp dat ik wel 

gedaan heb, want het ging over een politicus uit Heule en over Heulse grond.” 
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� Zijn er in Heule mensen die een lokale (nieuws)site of blog hebben? 

“Nee, niet dat ik weet.” 

 

�  Maakt u gebruik van RSS-feeds of Google Alerts?  

“Nee. Ik ken dat niet.” 

 

� U zei daarnet dat u soms gebruik maakt van Facebook bij het zoeken naar nieuws. Op 

welke manier gebruikt u Facebook nog? Bent u bijvoorbeeld bevriend met lokale politici 

uit Heule? 

“Ja. Facebook is voor mij vooral handig wanneer ik een bepaald soort nieuws nodig heb of als ik 

bijvoorbeeld een reportage moet maken over een bepaald onderwerp. Dan kan ik te rade gaan bij mijn 

vrienden op Facebook. 

Op dit moment moet ik bijvoorbeeld een reportage maken voor ‘Het zit in de familie’. Die reeks gaat 

over families waar vader en zoon, of moeder en dochter, of drie generaties na elkaar, hetzelfde doen. 

Ik heb daarvoor een oproep gedaan op Facebook. Ik heb gezegd dat ik op zoek ben naar Heulse 

families die samen in verenigingen zitten en daar kreeg ik veel reacties op. Die mensen zijn daar wel 

mee bezig. 

Er zitten daar inderdaad ook heel wat gemeenteraadsleden op en zij zenden ook heel regelmatig door 

welke activiteiten er zijn.  

Via Facebook verneem je ook heel gemakkelijk de activiteiten van de verenigingen.” 

 

� Hebben sommige van die verenigingen een eigen groep op Facebook? 

“Ja, de Chiro, de Scouts, het ‘Tinekescomité’ en er zullen er nog wel zijn.” 

 

� U zei daarnet dat u soms ook mails krijgt van lokale politici. Zijn er grote verschillen 

tussen de lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de aandacht 

opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn. 

“Ik vind politiek in de krant een beetje gevaarlijk in die zin dat het niet altijd dezelfde mensen mogen 

zijn die aan bod komen. Je moet proberen om zo objectief mogelijk het nieuws weer te geven. Als er 

een discussie is, moet je beide partijen aan het woord laten. Je mag het nieuws nooit éénzijdig 

weergeven.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? Het is natuurlijk u die kan beslissen wat er uiteindelijk in de krant komt. 

“Eigenlijk valt dat goed mee. De meeste mensen weten dat ik voor het Kortrijks Handelsblad schrijf. 

Ik had onlangs bijvoorbeeld een interview met een politicus die een kleurwedstrijd voor kinderen had 
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georganiseerd. Hij wou heel graag dat alle namen van de kindjes die gewonnen hadden in de krant 

zouden komen. Maar dat is geen nieuws. Ik heb die persoon dan gezegd dat ik het heel leuk vond dat 

hij me dat had doorgestuurd en dat we dat wel zouden gepubliceerd hebben als er in de krant plaats 

zou zijn. Ik heb dat dus een beetje proberen in te kleden door te zeggen dat de krant al te vol stond met 

andere berichten. Je moet zo’n zaken voorzichtig en beleefd aanpakken.” 

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn? Komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Ja. Dat zijn vaak vrienden van mij, of familie. Ik ken heel veel mensen in Heule. Op die manier 

verneem ik veel informatie.” 

 

� Ondervindt u soms concurrentie van andere lokale correspondenten? Bijvoorbeeld van 

die van Het Nieuwsblad of Het Laatste Nieuws? 

 “Nee.” 

 

� Komt Heule vaak aan bod in de regionale berichtgeving van deze kranten? 

“Alleen met de hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld een café dat al 100 jaar bestond en afgebroken zou 

worden. De ‘Tinekesfeesten’ komen uiteraard ook aan bod in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, 

maar bij hen staat dat maar in een kort artikeltje vermeld, terwijl dat bij ons twee bladzijden is. Zij zijn 

dus geen concurrentie voor ons.” 

  

� Brengen Het Nieuwsblad of Het Laatste Nieuws soms nieuws waarvan u nog niet op de 

hoogte was? 

“Dat gebeurt wel eens, maar niet veel. Op onze redactie worden elke dag de andere kranten gelezen. 

Als daar iets interessant in staat, dat bij ons nog niet aan bod gekomen is, krijgen wij de opdracht om 

daar iets over te maken. Ik ben zelf ook geabonneerd op Het Nieuwsblad, dus ik volg dat zelf ook wel 

een beetje. Ik krijg ook hun dagelijkse mail met nieuws over Kortrijk.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Er zal wel een verschil zijn. Iemand van 50 jaar die al 20 jaar voor de krant schrijft kent al veel meer 

de knepen van het vak en ziet meer nieuws dan ik. Ik heb nog niet altijd de reflex om iets in de krant te 

plaatsen. Iemand met meer ervaring denkt en leeft veel meer voor de krant. Zo iemand maakt ook 

stukken over andere onderwerpen. Wat er in de gemeente gebeurt, de gewone onderwerpen, komen 

natuurlijk bij alle correspondenten aan bod. 
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Er is soms ook een andere invalshoek. Dat merk je wel op de pagina’s over Kortrijk. Dan merk je 

bijvoorbeeld dat  de verschillende correspondenten een andere mening hebben over wat er al dan niet 

belangrijk is om in de krant te plaatsen. 

Er is bij ons bijvoorbeeld ook afgesproken dat wanneer er iets over toneel of over de 

toneelverenigingen geschreven moet worden, dat ik dat doe, omdat ik daar veel van weet doordat ik 

zelf ook toneel speel. Maar over andere onderwerpen, zoals sport, schrijf ik bijna niets omdat ik daar 

niets van ken.” 

 

� Hebt u veel contact met de andere correspondenten van het Kortrijks Handelsblad? 

“Wij spreken twee keer per jaar af. Een keer met iedereen en een keer met de mensen die rond Heule 

werken. Het gebeurt ook wel eens dat wij elkaar onderling om tips of extra informatie vragen over een 

bepaald onderwerp.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak hebt u contact met hen? 

“Het Kortrijks Handelsblad is een weekkrant. Die krant moet gedrukt worden op donderdag. De 

dinsdag en woensdag zijn dan ook de drukste dagen. Op die dagen wordt er het meest gebeld en 

gemaild. Ik schrijf de teksten voor mijn artikels en die worden daarna door de opmaakredacteur 

gelezen en gecorrigeerd. Ik heb vooral met haar contact. Wij hebben een goede band. 

De redactie moet ook kunnen plannen wat er de week erna in de krant komt. Daarom moeten wij ook 

wekelijks onze onderwerpen doormailen. Ik heb wel het voordeel dat ik bij Roularta werk. Als er iets 

is, dan ga ik gewoon naar boven en ben ik bij de redactie.” 

 

� Zijn de mensen van de redactie voldoende vertrouwd met Heule? Is het voor hen niet 

moeilijk om te bepalen wat er al dan niet in de krant komt?  

“De opmaakredacteur woont in Marke. Dat is dus niet zo ver. Heule krijgt sowieso twee bladzijden en 

die moeten vol. Dat staat zo vast. Het gebeurt niet veel dat ze een onderwerp of een artikel weigeren. 

Als het al eens gebeurt, dan is het omdat ze vinden dat een ander stuk dat ik aangebracht heb voorrang 

krijgt. Als er veel artikels zijn kiezen zij wel wat het belangrijkst is en wat er eerst gebracht moet 

worden.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Ik schat dat ongeveer 85 procent van de onderwerpen door mij wordt aangebracht en 15% door de 

redactie. Soms vragen ze mij ook wel eens om iets te schrijven over een onderwerp dat zij ontvangen 

hebben in een mail via de Kortrijkse perskring.”  
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� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? De kop bijvoorbeeld? 

“Ik schrijft geen titels, want ik ben daar niet goed in. De opmaakredacteur doet dat in mijn plaats. Ik 

heb wel een heel goede band met de opmaakredacteur. Als er ergens een fout in staat, dan laat ze mij 

dat weten omdat ik het leuk vind om te vernemen wat er fout was of wat er beter kan. Op die manier 

leer je zelf ook iets bij. Behalve taal- of spelfouten wordt er eigenlijk niet zo veel veranderd aan mijn 

artikels.”  

 

� Bij Het Wekelijks Nieuws - editie Kust zijn er twee redacteurs. Het Kortrijks Handelsblad 

is een groter editie van Krant van West-Vlaanderen. Zijn er bij jullie naast de editie- en 

de opmaakredacteur nog redacteurs?  

“Jean-Pierre Terryn is onze editieredacteur en Mieke is opmaakredacteur. Daarnaast is er nog een 

redacteur in Kortrijk. Dat is iemand die van daaruit stukken schrijft. Hij maakt alle belangrijke stukken 

en stukken over de gemeentebesturen en gemeenteraden. Dat is wel goed, want voor de rest zijn we 

met allemaal freelancers. Wij kunnen niet overal aanwezig zijn omdat we nog een job hebben.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

gewone burgers voor regionale redacties van belang zijn? Bijvoorbeeld bij het 

verzamelen van nieuws?  

“Dat hangt er van af wat je verstaat onder burgerjournalistiek. Ik ben ook maar een gewone burger. Ik 

heb geen journalistiek gestudeerd. Als ik een interview doe met iemand die vervelend praat of rare 

zinnen gebruikt en alles door elkaar vertelt, dan ga je dat merken aan het artikel dat ik daarover schrijf. 

Van een ‘echte’ journalist ga je dat niet merken. 

Wat ik wel vind, is dat er altijd ook ‘echte’ journalisten met de krant moeten bezig zijn. Dat is de 

meerwaarde. Ik heb geen journalistieke opleiding en daarom is het goed dat ik enkel stukken maak 

over Heule. Ik ken heel veel mensen in Heule, maar als echte journalist moet je overal thuis zijn.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee. Ik denk dat het belangrijkste aan bod is gekomen.” 
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Interview met Jana Wuyts 

 (Groot-Bijgaarden, 26-03-2009) 

 

leeftijd: 27 

coördinator Nieuwsblad.be regio 

 

 

 

� Hoe is de regionale onlineredactie georganiseerd?  

“Ik zal schetsen hoe we enkele jaren geleden begonnen zijn, want wat we nu hebben van lokale 

correspondenten is nog maar recent uitgebouwd.  

Voor elke gemeente in Vlaanderen hebben wij een eigen nieuwssite. Per gemeente hebben wij dus ook 

een correspondent die nieuws maakt over die gemeente. Hij of zij schrijft dat nieuws, zonder enige 

gatekeeper of tussenpersoon van hier op de redactie. Die persoon beheert dus zijn eigen site of blog. 

We zijn daarmee begonnen in maart 2007. 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van juni 2006 werd al het nieuws dat in de krant verscheen ook 

al automatisch online geplaatst. In de krant is er een plaatsbeperking en daarom zijn we in maart 2007 

begonnen met een project in 25 gemeenten. We hebben daarvoor in elk van die gemeenten een 

correspondent gezocht. Eerst hebben we aan onze printcorrespondenten gevraagd of zij bereid waren 

om deze opdracht erbij te nemen, om dus ook voor online te schrijven. Waar die correspondenten dat 

niet zagen zitten, ofwel omdat ze te weinig computerkennis hadden ofwel omdat ze er geen tijd voor 

hadden, zijn we op zoek gegaan naar een extra correspondent. Dit moest echt wel iemand zijn die in 

die specifieke gemeente woont. 

We hebben daarom een mail gestuurd naar mensen uit onze database van Nieuwsblad.be, en dit op 

basis van hun woonplaats. En we hebben hen gevraagd of ze geïnteresseerd waren om correspondent 

te worden voor één van die 25 gemeenten. Ze moesten dus wel in één van die gemeenten wonen. En 

daar hebben wel een aantal mensen op gereageerd. 

We hebben bij Het Nieuwsblad dus een heel gemixt team: mensen die enkel voor print schrijven, 

mensen die zowel voor print als voor online schrijven en mensen die enkel voor online schrijven. Het 

kan dus ook zijn dat meerdere personen samen voor een gemeente of een klein gebied schrijven. Soms 

vergt dat wel wat aanpassing.” 

 

� Gebeurt het soms dat ze met twee een stuk schrijven over hetzelfde onderwerp?  

“Dat gebeurt wel eens. Wij hebben vooraf wel aan onze eigen correspondenten gevraagd of zij dat  

zagen zitten en indien dit niet het geval was, dan hebben we gezegd dat ze zouden moeten 

samenwerken met iemand die voor online stukken maakt over hetzelfde gebied. Dat is heel belangrijk. 
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Als je over een klein gebied stukken schrijft is het niet de bedoeling dat je beiden eenzelfde stuk 

maakt, eventueel met een andere invalshoek. Ik zeg niet dat dit nooit gebeurt, maar we proberen daar 

echt wel aan te werken.  

In het begin was er wel wat wrevel tussen de print- en de onlinejournalisten en dan moesten wij er echt 

gaan bij zitten om ze aan elkaar voor te stellen en met elkaar vertrouwd te maken. En nu worden er 

echt wel goede afspraken gemaakt, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend.”   

 

� Wat is de taak van die onlinejournalisten?  

“Zij moeten net als de printjournalisten het lokaal nieuws verzamelen, maar zij moeten het ook 

rechtstreeks online plaatsen. Vooraleer het online wordt geplaatst worden die stukken niet meer door 

ons bekeken.” 

 

� Plaatsten zij die stukken op de gemeenteblogs of op de gemeentewebsites? Voor de lay-

outverandering van begin maart waren dit toch verschillende sites? Hoe is dat nu?   

“Er was inderdaad een verschil, omdat wij nog niet het juiste technisch platform hadden om heel veel 

nieuwe content te laten maken door die journalisten zelf. Sinds drie weken is dat met elkaar 

versmolten. We hebben daarbij ook wat problemen gehad met de site, maar dat is ondertussen 

opnieuw rechtgezet. Het nieuws dat in de krant komt en het nieuws dat specifiek voor online gemaakt 

wordt, worden nu samen op één site gezet. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt. Vroeger was 

er eigenlijk een fictief onderscheid, enkel om technische redenen. Dat onderscheid is nu dus 

afgeschaft.  

Diegene die verantwoordelijk is voor een gemeente als webcorrespondent, beslist welk nieuws online 

komt. Die persoon kan ook kiezen met welk bericht hij de site opent, hij kan ook zelf polls aanmaken, 

de debatten of reacties op stukken modereren, enz. Hun taak is dus veel breder dan alleen maar nieuws 

zoeken. Ze zijn ook een beetje redacteur van hun eigen site.  

Wat voor hen ook een voordeel is, is dat zij zelf kunnen kiezen wanneer zij werken. Als zij om 2 uur ’s 

nachts artikels schrijven of om 14 uur ’s middags, dat maakt ons niet uit. Er is geen deadline. Er is 

eigenlijk een permanente deadline. Dat is een volledige andere manier van werken dan bij de print. 

Daar zijn er nieuwsmanagers en zij bepalen wat er in de krant komt. In de krant is er een 

plaatsbeperking dus moeten zij onderhandelen met hun correspondenten, bijvoorbeeld over hoe lang 

een stuk mag zijn. Dat moet allemaal passen.  

Online is die beperking er niet. Ze doen maar. Achteraf bekijken wij hier op de redactie wel wat de 

onlinecorrespondenten allemaal op hun gemeentesite geplaatst hebben. Wij bekijken dat via RSS-

feeds. Af en toe komt er wel eens iets online dat niet past of niet klopt, maar dat gebeurt niet zo veel.  

Achteraf is daar dus wel wat controle op, maar vooraf is er dus geen eindredactie. Zij moeten naar mij 

ook geen agenda doorsturen, want ik kan niet van 150 journalisten elke dag hun agenda bekijken. Ze 

hebben dus veel vrijheid. Het is voor hen heel leuk om op die manier te kunnen werken.  
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De onlinecorrespondenten krijgen van ons ook een heel gedegen opleiding. Bij die van print is dat veel 

minder het geval. Onze correspondenten krijgen ook een handleiding van 50 bladzijden over hoe ze 

best te werk kunnen gaan. Ik denk dat ik het voorbije jaar 50 of 60 nieuwe mensen heb aangeworven 

en die doen dat allemaal als bijverdienste. Ik heb er dus voor gezorgd dat ze een uitgebreide 

handleiding gekregen hebben over deontologie, technische zaken, de keuze van onderwerpen, hoe ze 

hun netwerk moeten uitbouwen, enz. Dat staat allemaal duidelijk in die handleiding.  

 

� Wordt dat goed nageleefd?   

“Ja. Dat is eigenlijk waar ik het meest mee bezig ben. Ik hou mij niet bezig met de inhoud of wie 

wanneer naar welke gemeenteraad moet. Ik bekijk achteraf wat ze beter hadden kunnen aanpakken of 

waar bijvoorbeeld nog een foto bij moet. Ik moet ze vooral bijsturen en coachen.” 

 

� Zitten jullie vaak samen met die mensen? Zijn er soms vergaderingen? 

“De nieuwsmanagers doen dat wel met hun correspondenten. Bij online zijn wij maar met ‘twee en 

een halve persoon’ in dienst. Dus twee mensen fulltime en iemand parttime. Dat gaat dus gewoonweg 

niet. Een keer per jaar organiseren wij wel een feest voor alle medewerkers. Dat is een soort van 

bedrijfsfeest voor de freelancers, zodat we hen toch eens zien. Een echte vergadering is er dus niet, 

maar je kan ook niet verwachten van die freelancers dat zij daarvoor naar Groot-Bijgaarden gaan 

komen. Elk uur dat zij geen artikels kunnen maken, verdienen zij niets. Je kan dat wel één keer op een 

jaar vragen, eerder om plezier te maken, maar je kan dit niet van hen eisen.” 

                           

� Hoeveel onlinecorrespondenten hebben jullie? 

“Op dit moment zijn er ongeveer 200 mensen die stukken maken voor de gemeentesites. 50 daarvan 

zijn vrijwilligers, mensen die dit doen als hobby. In 140 gemeenten hebben we een betaalde 

correspondent, freelancers dus. En van die 140 correspondenten schrijven er ongeveer 75 ook voor de 

krant.” 

 

� Er is dus niet in elke gemeente een onlinecorrespondent?  

“Nee. In de helft van de gemeenten. We hebben dit project eerst getest in die 25 gemeenten. Daarna 

hebben we alle gemeenten in Oost-Brabant ‘interactief gemaakt’, later ook Groot-Gent en onlangs nog 

De Kempen. We hebben die gebieden gekozen, omdat Passe-Partout daar sterk aanwezig is om 

advertenties te verkopen, zodat het ook wat kan opbrengen.” 

 

� Is het de bedoeling om dit project nog verder uit te breiden? Bijvoorbeeld in West-

Vlaanderen? 

“Ja, zeker. Passe-Partout staat daar wel minder sterk door de concurrentie van Roularta. In West-

Vlaanderen hebben we op dit moment het minst aantal interactieve gemeenten van heel Vlaanderen. 
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We hebben er enkel in de iets grotere steden. Dat is eigenlijk heel jammer en dat is zeker het volgende 

gebied waar we willen aan werken. Op dit moment is het voor de media geen gemakkelijke periode, 

maar als we nog uitbreiden, wat we zeker gaan doen, is West-Vlaanderen het volgende gebied.”  

 

� Hoe worden zij voor die online stukken vergoed? Is dat per stuk? Dan kunnen ze er 

zoveel opzetten als zij willen. 

“Vroeger was dat inderdaad per stuk. In het begin kregen zij 8 euro per stuk, maar ja, voor 8 euro ga je 

natuurlijk je best niet doen. Je neemt dan gewoon iets over uit een persbericht, of je zet er eender wat 

op. Dat werkte dus niet goed. Op het maken van een krant kan je een bedrag plakken, omdat je weet 

hoeveel een stuk kost en hoeveel plaats er is. Online ging dat niet. Ze kregen wel 8 euro, maar hoe zat 

het dan met de reacties die op hun stukken kwamen en die ze ook moesten goedkeuren? Moesten we 

hen daar ook apart voor gaan vergoeden? Dat klopte eigenlijk niet. 

We hebben dat dan veranderd en nu krijgen zij een vast bedrag per maand. We hebben bepaald 

hoeveel berichten we in ruil verwachten voor dat bedrag. In de kleinere gemeenten is dit minimum een 

tiental berichten. Het budget is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Dat is ook logisch, want in 

een kleine gemeente kan je nooit zoveel lezers bereiken als in een grote gemeente. Je mag nog zo goed 

zijn, dat is onmogelijk. Ze krijgen dus een vaste vergoeding per maand.” 

 

� Hoeveel is dat dan ongeveer? Bijvoorbeeld voor een kleine gemeente? 

“In een gemeente van 0 tot 10.000 inwoners is dat 75 euro per maand, van 10.000 tot 20.000 inwoners 

is het 100 euro, van 20.000 tot 50.000 inwoners is het 150 euro en boven de 50.000 inwoners is het 

250 euro per maand.  

Voor de printjournalisten is dit wel heel interessant, want op die manier kunnen zij hun loon 

opkrikken. Ze kunnen meer verdienen, door te schrijven over dezelfde gemeente. Mensen die 

uitsluitend voor online werken hebben daarnaast bijna allemaal nog een hoofdberoep.” 

 

� Wie zijn die onlinecorrespondenten? Qua geslacht, leeftijd, beroep? 

“Dat is heel verschillend. Ze hebben heel uiteenlopende leeftijden en heel verschillende 

achtergronden. We hebben huisvrouwen die dat fantastisch doen, we hebben natuurlijk ook 

gepensioneerden die daar veel tijd voor hebben, maar we hebben eigenlijk veel minder 

gepensioneerden dan je zou verwachten. We hebben ambtenaren die werken met vaste uren en die 

daarnaast dus ook nog voor ons kunnen werken. Er zijn er zelfs die ook nog voor regionale 

advertentiebladen schrijven, zoals Passe-Partout. En we hebben ook heel wat leerkrachten.  

De man-vrouw verdeling valt nog mee. Er zijn inderdaad wel het meest mannen, maar toch ook wel 

heel wat vrouwen.  
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Er is wel heel veel verloop. Alhoewel het nu min of meer wat stabieler begint te worden. Op die 140 

jobs heb ik altijd een vijftal vacatures. In kleine gemeentes is het niet altijd gemakkelijk om zo’n 

mensen te vinden.” 

 

� Werken zij exclusief voor Het Nieuwsblad en eventueel ook Passe-Partout? 

“Er zijn er inderdaad een paar die ook voor Passe-Partout werken, maar het is bijvoorbeeld niet de 

bedoeling dat ze ook nog voor Het Laatste Nieuws schrijven. Dat gaat niet, maar Passe-Partout zit ook 

binnen Corelio en dat verdient voor hen ook tamelijk goed. Dat is inderdaad interessant voor hen om 

dat te kunnen combineren. De correspondenten die voor online schrijven zijn volgens mij ook niet echt 

geïnteresseerd om heel wat bij te verdienen. Zij doen dit echt als hobby of als passie. 

Onze onlinecorrespondenten schrijven altijd over de gemeente waarin zij wonen. De correspondenten 

voor de krant schrijven bijvoorbeeld voor zes verschillende gemeenten. Zij kunnen nooit per dag voor 

elk van die gemeenten ook berichten maken voor online.” 

 

� Een stuk van een onlinecorrespondent over zijn gemeente kan dus ook interessant zijn 

voor de printcorrespondent van die gemeente. Bijvoorbeeld als aanzet voor een artikel in 

de krant. Hoe verloopt die samenwerking? 

“Dat begint nu wel goed te gaan. In het begin hebben we ontdekt dat wij ze echt wel moeten 

samenbrengen. Zij gaan uit zichzelf niet met elkaar samenwerken. Wij brengen ze dus samen en 

zorgen ervoor dat ze goede afspraken maken met elkaar. Veel correspondenten van de krant zijn al 

geruime tijd actief als correspondent, onze onlinecorrespondenten begrijpen wel dat ze daar niet 

zomaar kunnen beginnen ‘tussen te fietsen’. Ze moeten goede afspraken maken. 

De grootste dilemma’s gaan altijd over het feit dat als een onlinecorrespondent een primeur heeft, die 

dat dikwijls al gaat online plaatsen. De printcorrespondenten zijn dan niet tevreden omdat zij vinden 

dat die primeur dan al online is weggegeven.  

Eigenlijk is dat niet zo, want we hebben de primeur wel met Het Nieuwsblad. Of die nu op de site staat 

of in de krant, dat zou eigenlijk niet mogen uitmaken, maar dat is soms nog wel een discussiepunt. 

Maar over het algemeen worden er wel goede afspraken gemaakt.” 

 

� Hoe verzamelen de onlinecorrespondenten hun nieuws? 

“Zij gaan echt actief op zoek naar nieuws. Dat lijkt logisch, maar het was voor hen toch wel handig dat 

wij hen verteld hebben hoe ze dit het best konden aanpakken. We hebben hen aangeraden om in het 

begin contact te leggen met het gemeentebestuur, de brandweer, de politie, alle verenigingen, enz. Om 

de maand sturen ze best nog eens een bericht waarin ze duidelijk maken dat zij een lokale 

correspondent zijn. Zij moeten dus zelf de eerste stap zetten en duidelijk maken wie ze zijn. Ze stellen 

daarbij ook de vraag om hen alstublieft op te bellen wanneer er iets van nieuws is. Wij zien heel goed 

welke correspondenten goede connecties hebben met de brandweer of politie.  
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Per gemeente hebben we ook een mailadres. Als mensen nieuws sturen naar dit adres, komt dit zowel 

bij de nieuwsmanagers, de printcorrespondenten als de onlinecorrespondenten terecht. We proberen dit 

adres heel hard te promoten en mensen te stimuleren om daar nieuws naartoe te sturen.” 

 

� Komt er veel nieuws binnen op die mailadressen per gemeente? 

“Ja, daar wordt inderdaad wel heel wat nieuws naartoe gestuurd. Het nieuws komt dus voor een deel 

ook naar hen toe. Het hangt ook wel wat af van gemeente tot gemeente. Nog niet alle mailadressen 

bestaan even lang. Op de meer recente mailadressen komt nog niet zo veel nieuws binnen.” 

 

� In welke mate denkt u dat de lokale correspondenten, zowel de onlinecorrespondenten 

als diegenen die ook voor de krant actief zijn, actief op zoek gaan naar nieuws op 

internet?  

“In hun korte opleidingssessie leer ik ze zoeken op Google. Ik leer ze Google Alerts gebruiken en  

instellen voor hun gemeenten. Ik probeer ze ook te leren wat RSS-feeds zijn, maar RSS-feeds zijn voor 

lokaal nieuws minder handig. Dat gebeurt in de praktijk dus minder.  

Wat ook wel leuk is voor die correspondenten, is dat we sinds kort een rapport in Google Analytics 

hebben ingesteld, waarop ze kunnen zien hoeveel bezoekers hun artikels gehad hebben. Dat rapport 

wordt automatisch naar het mailadres van hun gemeente verstuurd. Aangezien alle artikels van print 

ook online komen, kunnen de printjournalisten ook zien welke van hun artikels vaak gelezen werden.” 

 

� Raadplegen zij ook andere media?  

“Ik veronderstel van wel. Het zou niet goed zijn moesten ze dat niet bekijken. Dat hangt sterk af van 

de correspondent. We hebben een heel verschillend team, bijvoorbeeld qua niveau van de 

medewerkers. In sommige gemeenten hebben wij fantastische medewerkers en in sommige gemeenten 

is dat toch wel iets minder. Het hangt af van persoon tot persoon.” 

 

� Houden zij bijvoorbeeld rekening met wat er op de website van Krant van West-

Vlaanderen en Focus-WTV verschijnt? 

“Ja. Daar kijken ze zeker naar. Ik hoor dat ook van onze West-Vlaamse correspondenten, dat die site 

van Roularta heel snel is. Zij zetten het nieuws heel snel online. In onze gemeenten die nog niet 

interactief zijn, verschijnt het nieuws pas online op het moment dat het ook in de krant verschijnt. Dat 

is eigenlijk een halve dag te laat. De site van Focus-WTV en Krant van West-Vlaanderen is natuurlijk 

veel sneller en dat hebben onze correspondenten natuurlijk niet graag. We krijgen dus een soort van 

omgekeerde beweging. Er zijn nu ook printjournalisten die ons vragen of ze hun stukken ook al eerder 

online mogen plaatsen.” 
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� Hoe snel komen die stukken die door de printjournalisten gemaakt worden op dit 

moment online?  

“Op het moment dat hun stukken geëxporteerd worden naar de drukkerij, worden ze ook geëxporteerd 

naar de site en om 6 uur ’s morgens verschijnen ze online. Dat is eigenlijk niet ideaal en we zoeken 

dus nog naar een manier om die printartikels sneller online te publiceren. Vooral in West-Vlaanderen 

waar we veel minder onlinecorrespondenten hebben.  

De online artikels worden door de onlinecorrespondenten zelf online geplaatst. Hoe sneller, hoe beter. 

Vaak merken we wel nog dat er printcorrespondenten en nieuwsmanagers zijn die het nieuws nog wat 

willen bijhouden, omdat ze de primeur in de krant willen. Ze denken dat ze hun primeur verliezen door 

het vroeger online te plaatsen. Uiteindelijk is het toch een primeur voor Het Nieuwsblad, of dat nu 

online is of in de papieren krant. Volgens mij is dat hetzelfde. Dat is dus een beetje de discussie die op 

dit moment nog gevoerd wordt. Er is op twee jaar tijd al heel wat veranderd, maar er is toch nog werk 

aan de winkel.” 

 

� Jullie werken nu al twee jaar met onlinecorrespondenten. Wat is er in de loop van die 

twee jaar zoal veranderd? 

“Op de hele eerste vergadering waar de ‘onlineplannen’ werden voorgesteld, was er een 

verschrikkelijke begrafenisstemming. Ik was daar toen niet bij, want ik ben pas twee weken later 

aangenomen, maar blijkbaar was er niemand die voor online wilde werken. Er was een absolute afkeer 

voor. Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik begon. Het was echt niet fijn om aan de correspondenten te 

vertellen dat ze ook zouden moeten werken voor online. De meesten keken daar dus verschrikkelijk 

tegen op. Er was maar één iemand die dat echt zag zitten.  

Op die twee jaar tijd is dat volledig omgeslagen. Na verloop van tijd zijn de correspondenten beginnen 

ondervinden dat er reacties kwamen op hun stukken, dat ze ook nieuws binnenkregen via de 

gemeentemailbox en dat ze eigenlijk heel veel vrijheid hebben, omdat ze hun stukken online kunnen 

plaatsen wanneer ze maar willen. Het is heel leuk om te merken dat die mensen volledig van mening 

veranderd zijn. Ze hebben er nu veel meer zin in.” 

 

� Is er veel veranderd wat betreft het verzamelen van nieuws? Maken de oorspronkelijke 

printcorrespondenten op dit moment bijvoorbeeld ook meer gebruik van internet om 

hun nieuws te verzamelen? 

“Ik denk van wel. Ik hoop dat alleszins. Het ergste geval dat we in het begin hadden, was een 

journalist die al jaren voor print schreef. Hij was hier zijn opleiding aan het volgen en hij wist niet 

eens wat ‘knippen’ en ‘plakken’ was op een computer. Maar zelfs die persoon is nu goed bezig. 

Sowieso hebben die mensen dus heel veel bijgeleerd over die nieuwe technologieën.”  
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� Is er een inhoudelijk verschil tussen het nieuws dat online gepubliceerd wordt en het 

nieuws dat in de krant verschijnt? Online is er meer plaats. Mogen 

onlinecorrespondenten dan ook een ander soort nieuws verzamelen dan de 

printcorrespondenten? 

“Sowieso moeten ze allebei heel menselijke verhalen verzamelen. Vroeger, en van oudere 

correspondenten, kwamen er veel institutionele stukken. Als er een nieuwe watertoren werd gebouwd, 

dan gingen ze de bouwplannen van die watertoren bespreken. Maar nu moeten ze de mensen 

interviewen die naast die watertoren wonen. Wat vinden zij ervan? Mensen zijn heel erg belangrijk. 

Dat is eigenlijk nog maar op een paar jaar tijd echt veranderd. Mensen moeten de bouwstenen van het 

verhaal zijn.  

Er is ook een verschil qua onderwerpen. De beste gemeentesites zijn die sites waar er heel veel 

portretten van mensen gebracht worden. Het moet niet altijd het harde nieuws zijn. Dat mag ook eens 

een foto zijn van vroeger en nu, hoe de kerktoren er vroeger bijvoorbeeld uitzag. Online mogen er echt 

kleine leuke dingen verschijnen. Gemeentesites mogen niet alleen een plaats zijn waar mensen  

kunnen zien wie er waar tegen een boom is gereden, ze moeten er ook kunnen terugvinden welke fijne 

dingen er in hun gemeente gebeuren. Bij de krant is dat toch een beetje anders. Op de site mag er 

zowel hard nieuws staan als ‘community-nieuws’. Dat is heel belangrijk.” 

 

� Hoe vaak hebt u contact met de correspondenten die specifiek voor online werken? 

“Ik stuur hen elke week een nieuwsbrief met tips en voorbeelden van goede dingen die ze van elkaar 

kunnen overnemen. En dat is het eigenlijk. We bekijken natuurlijk ook elke dag hun berichten na en 

als er iets niet goed is, dan laten we hen dat weten. We krijgen ook elke dag tientallen vragen die we 

beantwoorden. Dan is er dus wel individueel contact, maar dat gebeurt niet op regelmatige basis. 

Sommige mensen horen we bijna elke dag en anderen bijna een maand niet.” 

 

� Is het moeilijk om vanuit Groot-Bijgaarden om te gaan met nieuws uit het ‘verre’ West-

Vlaanderen? Het Laatste Nieuws heeft in Brugge bijvoorbeeld een lokaal kantoor.  

“Ja. Dat is zeker moeilijk, maar daarom hebben wij ook ‘fields’. In West-Vlaanderen zijn dat er drie, 

Tom Le Bacq, Martin Tytgat en Freddy Vermoere. Dat zijn redacteurs die vast in dienst zijn, maar hun 

nieuws verzamelen in het veld. Zij schrijven ook de belangrijkste regionale stukken. Van hen kunnen 

we ook meer kwaliteit verwachten. Ze zijn ook veel nauwer betrokken bij de interne werking van de 

redactie. Zij hebben daar wel geen redactie, maar ze werken van bij hen thuis.  

De nieuwsmanagers hier op de redactie moeten eigenlijk niet in het veld staan. Zij moeten vooral goed 

managen en ervoor zorgen dat hun regiopagina’s gemaakt worden. Die afstand speelt volgens mij dus 

niet echt een grote rol.  
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En voor de website zijn wij maar met ‘twee en een halve mens’. Wij kunnen niet op inhoud werken. 

We zouden dat pas kunnen als we meer budget zouden hebben en we bijgevolg ons team zouden 

kunnen uitbreiden.” 

 

� Hoe is de taakverdeling tussen jullie drie?  

“Ik ben coördinator voor de regionale sites van Nieuwsblad.be. Ik heb een ‘rechterhand’ die technisch  

heel bekwaam is. Hij helpt mij ook met het begeleiden van de correspondenten. Onze derde persoon is 

halftijds in dienst en focust vooral op Oost-Vlaanderen en De Gentenaar omdat dat voor ons een heel 

belangrijk gebied is. Hij houdt zich ook bezig met West-Vlaanderen. Eigenlijk is het de bedoeling om 

op termijn per provincie een coördinator te hebben, maar dat is nog toekomstmuziek.” 

 

� Wat vindt u van het niveau van de door onlinecorrespondenten aangeleverde 

informatie?  

“Je merkt daarbij echt heel grote verschillen. En dat heeft eigenlijk niets te maken met voorkennis. We 

hebben mensen die vooraf bij wijze van spreken nog nooit een letter geschreven hadden en aan deze 

opdracht begonnen zijn en het fantastisch doen. We mogen daarbij niet te veel aandacht besteden aan 

het goed kunnen schrijven van teksten. Een goede journalist is iemand die weet hoe hij nieuws kan 

vinden. Dat schrijven kan je leren. Ze moeten natuurlijk wel een zeker instapniveau hebben, maar er 

bestaan ook spellingcorrectors. We hebben bijvoorbeeld een correspondent die constant dt-fouten 

maakt, en die blijft dat nog doen, maar die schrijft voor de rest echt wel heel goed. Dat kunnen we dus 

wel oplossen.  

Ik moet dus echt mensen hebben die in een bepaalde gemeente wonen en er in het verenigingsleven 

zitten of toch zeker sociaal zijn en veel buiten komen. Goede journalistiek kan je niet doen vanachter 

je bureau. Ze moeten echt wel onder de mensen komen.  

Zolang geld voor hen geen grote rol speelt, loopt dat goed. Dat is vaak ook wat de reden waarom 

jonge mensen vlug afhaken. Zij moeten er van kunnen leven, want zij moeten nog een bestaan 

uitbouwen. Dikwijls vallen zij dus na een paar jaar weg. Maar mensen die dit doen als bijberoep of als 

hobby zijn altijd fantastisch gedreven. Dat zijn de goede.” 

 

� Is er een toekomst voor burgerjournalisten? In welke mate zijn die mensen die in 

bijberoep onlinecorrespondent zijn bij jullie geen burgerjournalisten? 

“Wat ik als de grens beschouw is dat van zodra er sprake is van een vergoeding, we het niet meer over 

burgerjournalisten hebben. Als zij een vergoeding krijgen, kunnen wij ook een kwaliteitseis hebben. 

Als zij geen goede stukken aanleveren, zoeken we iemand anders.  

Je kan geen site bouwen waarbij je iedereen er alles laat opzetten wat ze zelf willen. Dat zou maar 

weinig lezers trekken en dan zouden er ook maar weinig lezers reageren. Je hebt dan totaal geen 

kwaliteitscontrole.  
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Als mensen ons contacteren en zij willen meeschrijven als burgerjournalist, vrijwillig, dan mag dat 

gerust. Wij werken nu ook al met vrijwilligers, maar we hebben hen eigenlijk nooit actief gezocht. We 

hebben dat nog niet echt veel aangemoedigd, omdat we daar technisch nog niet klaar voor waren. In de 

toekomst kan dit wel gebeuren. Maar zelfs dan is het nog absoluut nodig om in die gemeenten ook 

iemand te hebben die betaald wordt en die de verantwoordelijkheid draagt voor die gemeente. 

Een vijfde van onze onlinecorrespondenten zijn op dit moment eigenlijk vrijwilligers. Daar zitten heel 

veel mensen tussen die foto’s nemen of af en toe eens een stuk schrijven over hun vereniging. 

Ondanks dat we daar tot nu toe nog geen beleid voor hebben gevoerd is daar toch wel interesse voor. 

Maar ik vind dat je de nieuwsgaring zeker niet van hen alleen mag laten afhangen. Ze zijn heel 

waardevol en een belangrijke aanvulling, maar ook niet meer dan dat.” 

 

� Het komt dus niet voor dat er in een hele kleine gemeente één vrijwilliger 

verantwoordelijk is en alles online plaatst? 

“Nee. Dat gebeurt inderdaad niet. Er is altijd wel iemand die betaald toekijkt.” 

 

� Jullie bieden ook aan verenigingen en scholen de mogelijkheid om berichten online te 

plaatsen op een ‘eigen webpagina’. Kunt u daar wat meer uitleg over geven? 

“Daar gaat het inderdaad volledig om ‘user-generated-content’. Vroeger kregen wij van verenigingen 

wel eens de klacht dat zij een activiteit organiseerden, maar dat daar nooit iets over in de krant kwam. 

Dat is natuurlijk ook logisch, want in de krant heb je maar 5 of 6 pagina’s waar bijvoorbeeld nieuws 

moet op komen van 16 gemeenten. Het is onmogelijk dat elke barbecue van de scouts of tombola van 

de KVLV daar vermeld wordt.  

Daarom hebben we online de mogelijkheid voorzien om dat zelf te vermelden. Op die manier zijn de 

‘verenigingenpagina’s’ ontstaan. We hebben naar alle verenigingen in Vlaanderen een mail gestuurd 

en gezegd dat we deze mogelijkheid aanbieden. Ze kunnen daar zelf hun aankondigingen, foto’s, 

filmpjes, enz. op plaatsen en ze mogen daar volledig hun zin mee doen.  

Wij controleren wel of het om legitieme verenigingen gaat. Het is dus niet zo dat iedereen daar van 

alles kan opzetten. De verantwoordelijke van die vereniging moet daarmee akkoord zijn. Via feeds op 

de gemeentesites kunnen deze berichten ook geraadpleegd worden. Dat is nu al een paar maanden 

goed op dreef aan het geraken. We hebben nu al een 4500 verenigingen die dit doen.” 

 

� Wat zijn voor jullie de voordelen om hen die mogelijkheid te geven? Halen jullie 

correspondenten daar ook informatie uit? 

“Ik denk dat het nog wat te veel in zijn kinderschoenen staat om dat nu al te zeggen. Die berichten van 

verenigingen zijn natuurlijk ook niet het ‘harde’ nieuws.” 
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� Doen ze moeite om die pagina’s in het oog te houden of gaan ze ervan uit dat daar 

inderdaad niets op staat dat voor hen interessant zou kunnen zijn? 

“Voorlopig zijn die pagina’s vooral belangrijk voor het ‘community-gevoel’. Mensen kunnen er 

verslagjes en foto’s bekijken van elkaar. Onze correspondenten moeten dat zeker in de gaten houden 

en ze doen dat ook, want het komt automatisch op hun pagina, maar ze gaan er nooit het ‘echte’ 

nieuws vinden. De informatie die op die webpagina’s staat is wel heel belangrijk als lokaal nieuws en 

voor dat ‘community-gevoel’. Op die manier hebben ze dan ook binding met Het Nieuwsblad.” 

 

� Hoeveel bezoekers trekken die webpagina’s van de verenigingen? 

“Dat weten we voorlopig nog niet, maar de gemeentesites hebben 100.000 bezoekers per dag. Dat is 

een vervijfvoudiging op twee jaar tijd. Dat is dus niet niets. Een vierde van de bezoekers op de site, 

komen er trouwens op via de nieuwsbrief. We hebben ongeveer 200.000 geregistreerde mailadressen 

voor onze dagelijkse gemeentenieuwsbrief. Als daar eens een foutje in staat, krijgen we direct heel wat 

reacties. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel mensen die gereageerd hebben op onze nieuwe lay-out.” 

 

� Er zijn ook pagina’s voor scholen? 

“Ja. En vanaf volgende week gaan we dat verder uitwerken. Er zijn lang technische problemen 

geweest. Wij moeten altijd wachten op ‘de techniek’. Maar vanaf volgende week gaan scholen ook 

echt gebrieft worden om er foto’s en berichten en dergelijke te posten. 

De correspondenten gaan niet echt in de gaten houden of daar nieuws in zit, maar stel dat daar een 

leuke foto opstaat kunnen ze die eventueel ook in de krant laten plaatsen. Wanneer verenigingen en 

scholen op hun pagina’s foto’s plaatsen, kunnen nieuwsmanagers die foto’s via een feed bekijken en 

dan kunnen ze die ook gebruiken voor de band met foto’s in de krant, boven ‘Uw regio in 3 minuten’. 

Er is dus wel doorstroming, maar niet voor het ‘harde’ nieuws.” 

 

� Worden die mensen vooraf verwittigd of kan het gebeuren dat ze zichzelf plots in de 

krant zien staan, ook al hebben ze die foto gewoon online geplaatst? Worden daarover 

met hen afspraken gemaakt? 

“Ja. Ze weten dat het mogelijk. Dat motiveert hen ook om meer foto’s online te plaatsen. Ik zeg dat nu 

eigenlijk een beetje in primeur, want we zijn dat nog aan het uitbouwen, maar tegen mei zal dat wel 

goed lopen.” 

 

� Jullie hebben al een aantal projecten gehad zoals ‘Het Grote Fietspadenrapport’ en 

‘Veilig naar school’. Die werden volledig online gepubliceerd per gemeente. Mensen 

konden ook online hun mening geven. Wie heeft die informatie verwerkt? 

“Dat is een goede vraag. De eindredactie heeft dat voor een groot stuk opgevolgd. De verwerking van 

die informatie is tot nu toe een beetje onze ‘achilleshiel’ geweest. We hebben een database, waarin de 
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informatie die erin toekomt automatisch naar de juiste pagina wordt gestuurd. Als mensen een foto 

uploaden wordt die automatisch naar de juiste pagina gestuurd. Die informatie werd ook nagekeken 

door de plaatselijke lokale correspondent die het kon goed- of afkeuren.  

Het fietspadenrapport was de eerste keer en het was heel moeilijk om dat technisch te realiseren. Het is 

niet eenvoudig om zo’n database op te bouwen met zoveel data en met een deadline.” 

 

� Wat is volgens u het grootste voordeel van het feit dat jullie het regionaal nieuws online 

zo uitgebreid hebben uitgebouwd? Alles is gratis. 

“Bij De Persgroep kiezen ze voor de papieren krant, terwijl er bij Corelio heel hard geloofd wordt in 

online. Mensen kunnen online reageren en wij kunnen dingen op de agenda plaatsen. Dankzij online 

kunnen wij echt aan agenda-setting doen. Wij kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat bepaalde 

onderwerpen op de agenda van een gemeenteraad geplaatst worden. Dat is fantastisch.  

Wij zijn natuurlijk geen VZW, dus mag dit op termijn niet alleen een journalistiek fantastisch project 

zijn, het is ook de bedoeling dat dit winstgevend wordt. De advertentie-inkomsten van online zijn 

ondanks de crisis eigenlijk heel goed. Het is sowieso dus heel belangrijk. Alles gaat die richting uit. 

Jonge mensen groeien op met internet en gaan meer en meer nieuws online lezen. Ik ben er dus van 

overtuigd dat wij de juiste koers volgen.  

Alle nieuws wordt inderdaad gratis aangeboden, maar kranten worden ook gefinancierd door 

advertenties. Je kan nooit een krant uitgeven op basis van de opbrengst van de verkoop ervan. 

Uiteindelijk is het dus enkel dit ‘betalende’ van de lezers zelf dat wegvalt.” 

 

� Hebben jullie al lokale advertenties op de gemeentesites?  

“Dat staat op dit moment nog in zijn kinderschoenen. Je moet eerst content hebben. Door die content 

krijg je bezoekers en pas dan kan je dit gaan verkopen aan je adverteerders. We hebben de voorbije 2 

jaar heel veel geïnvesteerd in die content. We krijgen op dit moment meer en meer bezoekers, dus 

gaan we inderdaad dergelijke advertentie kunnen verkopen. Passe-Partout gaat het verkopen van die 

advertenties mee ondersteunen. Vandaar dat wij onze gemeentesites zijn beginnen uitbouwen op 

plaatsen waar Passe-Partout sterk staat. Dat is dus iets dat we de komende jaren gaan uitbouwen. 

Het is een grote en belangrijke investering geweest. Dat wij lokaal zo sterk aanwezig zijn met onze 

gemeentesites, straalt ook uit op de papieren krant. Ik ben blij dat wij niet dezelfde visie hebben als bij 

Het Laatste Nieuws. Daar staat er een gigantische muur tussen de print en online.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview met Rudi Van Holderbeke 

 (Groot-Bijgaarden, 26-03-2009) 

 

leeftijd: 48 

chef regio bij Het Nieuwsblad, verantwoordelijk voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen 

 

 

 

� Hoe is de regionale redactie georganiseerd?  

“Je hebt twee luiken. Een luik in het veld en een luik op de redactie. Het concrete zoeken van het 

nieuws op de redactie begint bij de nieuwsmanagers. Voor West-Vlaanderen zijn dat er twee, Mattias 

en Kathleen, en zij maken elk twee van de vier West-Vlaamse edities. Zij zijn de verbinding tussen de 

redactie en de vaste reporters en medewerkers in het veld. Zij maken de planning op voor de pagina’s 

die de dag erna gaan verschijnen, en ze maken eigenlijk ook al een planning en afspraken voor een 

verdere periode. Die planning wordt gemaakt op basis van de voorstellen die de medewerkers 

binnensturen. 

Die medewerkers bieden zelf nieuws aan of krijgen opdrachten van de nieuwsmanagers. Alle dingen 

die zij zelf vernemen, horen in gemeenteraden of zien op straat, bieden zij aan de nieuwsmanagers aan 

en met de nieuwsmanagers wordt er dan afgesproken hoe we welk nieuws op welke manier in de krant 

gaan brengen. Op basis daarvan maken de nieuwsmanagers dus hun planning op.  

Die planning bezorgen zij ’s middags aan de eindredacteurs van hun edities en die zorgen er dan voor 

dat wanneer die stukken binnenkomen, ze op de afgesproken plaats en met de juiste foto’s en de juiste 

lengte in de krant verschijnen.” 

 

� Op welke manier wordt er gecommuniceerd dat jullie op regionaal niveau interessant 

nieuws hebben voor de nationale redactie?  

 “Dat gebeurt een paar keer per dag. Er zijn twee formele ogenblikken waarop er vergaderingen zijn, ’s 

ochtends en ’s middags wordt er hier verzameld met iedereen van de regionale redactie en dan is er 

één iemand die het aanbod doet van regio naar nationaal. Maar op elk ogenblik van de dag kan er 

iemand die iets binnen krijgt, dit gaan aanbieden aan nationaal. Er wordt dan overlegd wie het stuk zal 

maken. Er is dus niet elk uur een vergadering van 10 minuten die formeel is. Elk ogenblik kan er 

iemand van de nieuwsmanagers rechtstaan om bij nationaal iets te gaan aankondigen.” 
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� Hoeveel van de artikels die op de nationale pagina’s verschijnen zijn afkomstig van de 

regionale redactie? 

“Dat hangt er van af. Er zijn dagen waarop dat drie vierde is en er zijn dagen waarop dat maar één 

vierde is. Dat is afhankelijk van wat het aanbod van regio is. Het is natuurlijk heel ruim. Bijna alles 

van fait divers komt bijvoorbeeld via de regio. Het hangt dus af van dag tot dag. Daar zijn geen vaste 

verhoudingen in.” 

 

� Wordt er van hieruit ook iets van regionaal sportnieuws verzameld? 

“Nee. Het is de sportredactie die dat doet. Die werken ook met correspondenten. Soms zijn dat 

dezelfde medewerkers van ons. De sportredactie werkt niet met nieuwsmanagers, maar gewoon met 

eindredacteurs, omdat de regionale pagina’s van de sport vooraf al meer vast liggen. Af en toe wordt 

er wel eens overlegd tussen ons en de sportredactie, bijvoorbeeld wanneer er twijfel is over wie een 

bepaald stuk zal brengen. Maar eigenlijk zitten wij vrij gescheiden van de sport.” 

 

� Is het niet moeilijk om vanuit Groot-Bijgaarden om te gaan met nieuws uit het ‘verre’ 

West-Vlaanderen? Het Laatste Nieuws heeft bijvoorbeeld een kleine redactie in Brugge. 

Denkt u dat dit voor hen een voordeel is?  

“Ik denk niet dat het een groot verschil uitmaakt of je dat van hieruit doet of vanuit Brugge. Als je in 

Brugge zit weet je bijvoorbeeld ook niet wat er in Torhout gebeurt. Het nieuws moet toch komen van 

de medewerkers die het verzamelen. Zij moeten de aanzet geven. Wij hebben in Brugge wel een 

reporter en die moet ook nieuws aanleveren. Die afspraken lopen telefonisch. En of je nu vanuit 

Brugge naar Brugge belt, of je belt vanuit Brugge naar Groot-Bijgaarden, dat maakt volgens mij niet 

veel uit. Als die redacteurs uit Brugge zelf niet ter plaatse gaan, is dat volgens mij geen groot 

verschil.”  

 

� Het is waarschijnlijk ook wel een extra kost? 

“Ja. Eigenlijk denk ik persoonlijk dat het in deze tijden zelfs een niet te verantwoorden extra kost is. 

Ergens een lokaal huren waar maar twee mensen zitten maakt het ook moeilijker. Als er hier iemand 

afwezig is, dan kan die opgevangen worden door onze volledige ploeg. Als er daar iemand afwezig is, 

dan draaien ze op halve capaciteit. Dan moet je al iemand naar Brugge sturen om dezelfde capaciteit te 

behouden. 

Wij hebben wel een kantoor in Gent, maar daar zit een volledige redactie. Er zijn daar zowel reporters 

als een eindredactie. Die reporters komen daar ook stukken maken en schrijven. Maar als het gewoon 

twee coördinatoren zijn, dan zie ik er niet veel voordeel in. ” 
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� Wij zijn jullie lokale correspondenten over het algemeen? Qua geslacht, leeftijd en 

opleiding? 

“Ze hebben de meest diverse opleidingen. Hun belangrijkste taak is eigenlijk het nieuws zoeken en dat 

kan je niet leren op school. Ze moeten natuurlijk wel kunnen schrijven. Er zijn meer mannen dan 

vrouwen. We stellen ook vast dat vrouwen sneller afhaken. Ik weet niet goed hoe dat komt. De 

werkuren zijn natuurlijk heel onregelmatig. De leeftijden variëren. We hebben veel jonge ploegen met 

vooral dertigers, maar er zijn ook mensen van in de 40 of 50.” 

 

� Doen de meesten dit in hoofdberoep? 

“Ik denk ongeveer de helft. Er zijn er ook die nog voor Krant van West-Vlaanderen schrijven. De 

meesten zijn freelancers en zij worden betaald per stuk. Ze moeten er ook van kunnen leven, vandaar 

dat het wordt toegestaan om ook voor Krant van West-Vlaanderen te werken. Niet voor andere 

kranten. We hebben er ook die exclusief voor ons werken. De vijver om in te vissen naar medewerkers 

is ook niet zo groot.” 

 

� Is het gemakkelijk om goede lokale correspondenten te vinden? 

“Nee. Het is natuurlijk ook niet de best betaalde job. En de eisen zijn soms wel hoog. Op elk ogenblik 

kan er iets gebeuren. Dat kan ook in het weekend of ’s avonds zijn. Die mensen hebben heel 

onregelmatige uren en dat is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn een aantal mensen die het al jaren 

doen en het heel graag doen, maar er zijn ook veel mensen die na een tijdje afgeschrikt worden door 

de onregelmatige uren.”  

 

� Is de manier waarop het nieuws verzameld wordt de voorbije jaren veel veranderd? 

Bijvoorbeeld door de komst van nieuwe technologieën zoals het internet? 

“De nieuwsgaring is niet veranderd. Het doorsturen van nieuws, dat is wel veranderd. De 

nieuwsgaring op zich is nog altijd het weten wanneer er ergens iets gebeurt. Je moet een neus voor 

nieuws hebben. Dat is in wezen niet veranderd doordat er internet of moderne technologieën bestaan. 

Je mag nog tien computers met internet op je bureau staan hebben, als je niet ziet wat nieuws is ben je 

daar niets mee. Je moet gewoon oog hebben voor wat de mensen boeit en waar zij mee bezig zijn. Je 

moet weten wie je lezers zijn en welk soort nieuws hen interesseert. Het doorsturen en het verwerken 

van nieuws is natuurlijk wel geëvolueerd. En er wordt nu misschien ook wel een ander soort nieuws 

gebracht dan vroeger.” 

 

� In welk opzicht? Welk nieuws was vroeger wel nieuws en nu niet meer?  

“Nieuws is iets dat altijd al geëvolueerd heeft, niet alleen de laatste jaren. Neem nu bijvoorbeeld de 

gemeenteraden. Jaren geleden werden er grote stukken geschreven over de gemeenteraden. Er werd 

heel veel aandacht besteed aan wat de burgemeester verteld had. Een artikel over een gemeenteraad 
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was eigenlijk een chronologisch verslag van die vergadering. Dat is geëvolueerd. Nu worden er 

meerdere korte stukken over gemaakt, stukken die er onderwerp per onderwerp worden uitgepikt. 

Vroeger werd elk onderwerp vermeld. Nu nemen we een onderwerp, omdat we denken dat het de 

mensen zal interesseren. We brengen onderwerpen waar mensen mee bezig zijn. Bijvoorbeeld 

wanneer een straat heraangelegd wordt. Er wordt nu veel meer gekeken naar wat de mensen boeit, 

terwijl er vroeger meer institutionele zaken gebracht werden.” 

 

� Met wie hebben de lokale correspondenten vooral contact?  

“De goede correspondenten hebben heel veel contacten. Dat gaat van interessante cafés waar je kan 

gaan, tot burgemeesters, schepenen en voorzitters van verenigingen en allerlei raden. Ze moeten 

eigenlijk zoveel mogelijk contacten hebben. Medewerkers die zich beperken tot contacten met 

officiële instanties hebben te weinig contacten. Waarschijnlijk zijn er zo nog, maar dat zijn dan de 

minder goede. Je merkt dat aan het soort nieuws en de hoeveelheid nieuws dat zij aanbieden. Ze 

hebben bijna nooit menselijke verhalen.”  

 

� In welke mate denkt u dat die lokale correspondenten informatie zoeken op lokale 

nieuwssites, blogs? 

“Sommigen doen dit wel en anderen niet.”  

 

� Verwacht u van hen dat ze dit doen? 

“Er wordt van hen verwacht dat ze alle nieuws in hun gemeente zoeken. Als er zo’n sites bestaan in 

hun gemeente, dan doen ze dat best wel.” 

 

� Maar ze zijn daar dus tamelijk vrij in? Zolang ze voldoende nieuws aanleveren? 

“Waar ze nieuws kunnen vinden wordt hen allemaal wel gesuggereerd. De nieuwsmanagers geven hen 

soms aan welke sites ze best kunnen volgen. En de nieuwsmanagers volgen die sites zelf ook, in de 

mate van het mogelijke natuurlijk. Maar het wordt dus ook wel verwacht van de medewerkers om dat 

te doen.” 

 

� In welke mate worden burgers geraadpleegd? Krijgen jullie veel mails of tips via het 

nummer 4040? 

“We hebben zowel een mailadres als een telefoonnummer en als iemand een tip heeft, dan kan die dat 

daar naartoe sturen en dan wordt daar op ingegaan.” 
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� Op jullie website worden mensen toch aangespoord om tips binnen te sturen? Gebeurt 

dat veel? Halen jullie daar veel informatie uit? 

“Niet zo heel veel. De meeste tips zijn aankondigingen waar je niet zo veel mee kan doen, 

bijvoorbeeld voor een pannenkoekenavond of iets dergelijk. Echt nieuws en mooie nieuwsverhalen 

komen daar minder op.”  

 

� Jullie hebben al een aantal projecten gehad zoals ‘Het Grote Fietspadenrapport’, ‘Het 

Rusthuizenrapport’ en ‘Veilig naar school’. Wat werd daarbij verwacht van de lokale 

medewerkers? Wat was hun taak? 

“De taken variëren van rapport tot rapport. Bij sommige rapporten worden er weinig medewerkers 

ingeschakeld en zijn er een paar die meer moeten doen en bij andere rapporten worden ze allemaal 

ingeschakeld. Voor het fietspadenrapport hebben zij allemaal in hun eigen gemeenten moeten zoeken 

naar 5 fietspaden in slechte staat en 5 fietspaden in goede staat. Hun informatie werd hier verder 

verwerkt en daarna werden zij daar weer afhankelijk van. Sommigen worden dan opnieuw 

ingeschakeld voor uitgebreidere reportages. Ook bij het rapport over de veiligheid aan de scholen 

werden ze allemaal ingeschakeld. Op basis van een checklist moesten ze nagaan of de omgeving aan 

welbepaalde scholen veilig is.” 

 

� En bij het rusthuizenrapport? Werd dat rapport door  de regionale redactie gemaakt of 

door de nationale? 

“Dat was regionaal. Bij het rusthuizenrapport hebben de lokale medewerkers niet zo veel moeten 

doen, want dat rapport was gebaseerd op verslagen van de inspectie. Per editie zijn er wel een aantal 

medewerkers geweest die bijkomende stukken gemaakt hebben, maar niet allemaal. Soms is het ook 

beter dat één medewerker dit doet voor zes gemeenten, dan zes medewerkers, elk in hun eigen 

gemeente. Die ene kan dan beter het overzicht bewaren.”  

 

� Wat zijn de voordelen van dergelijke projecten? 

“Die zijn telkens redelijk succesvol geweest, ook qua verkoopcijfers. Ze plaatsen de krant in de 

‘etalage’. Met die rapporten is het ook de bedoeling om zelf nieuws te maken, aan ‘agenda-setting’ te 

doen en niet enkel afwachtend het regionaal nieuws op ons af laten komen. We willen nieuws op de 

agenda plaatsen. Het fietspadenrapport heeft bijvoorbeeld heel wat in gang gezet rond de veiligheid 

van fietspaden. Dat geeft een soort meerwaarde aan het regionaal nieuws.  

Er is ook altijd heel wat respons. Lezers konden online hun mening geven en daar zijn bijgevolg 

duizenden reacties op gekomen. Je merkt dat de mensen het ook goed vinden dat dergelijke 

onderwerpen onder de aandacht gebracht worden.” 
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� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? 

“Ik weet dat niet. Als een burger journalistiek begint te maken, dan gaat dat vaak over iets dat hem 

interesseert. Tenzij dat er zijn die zich voor alles interesseren. Als die mensen dat gratis doen, kan je 

de vraag stellen of die dat lang gratis zullen willen blijven doen. Daar zit volgens mij heel veel verloop 

op. Ik denk niet dat er veel zijn die dat echt lang volhouden.  

Als je zoiets doet, dan moet je daar heel intensief mee bezig zijn. Het moet ook op een verantwoorde 

manier gebeuren. Ik denk dat er altijd nog een professionele omkadering nodig zal zijn, onder andere 

om informatie te duiden. Burgerjournalistiek is geen pure journalistiek. Nu gaat het vaak om blogs 

over meningen in plaats van over feiten. Ik vraag mij ook af of die blogs veel bekeken worden. 

Misschien worden die blogs wel meer bekeken door journalisten dan door gewone mensen. De 

toekomst zal moeten uitwijzen of daar een toekomst in zit. Dat weet ik niet.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee. Het volgens mij was het volledig.” 
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Interview met Mattias Bruynooghe 

 (Gent, 18-03-2009) 

 

leeftijd: 28 

woonplaats: Gent 

nieuwsmanager bij Het Nieuwsblad, verantwoordelijk voor de edities Oostende-Westhoek en 

Brugge-Oostkust 

 

 

 

� Hoe is de regionale redactie opgebouwd?  

“Dit is natuurlijk een tijdsopname. Ik werk er nu al 5 jaar en dit is nu denk ik al het derde of vierde 

systeem dat ik meemaak. Maar het is nu toch al een tijdje hetzelfde systeem.  

Van onder naar boven heb je eerst de lokale medewerkers. Dat zijn freelancers, mensen die betaald 

worden per stuk, per regel eigenlijk. In de meeste edities hebben we dan nog een regionale reporter, 

dat is iemand die vast in dienst is, soms ook voor nationaal werkt en ook een beetje helpt om alles in 

de gaten te houden en die andere mensen aan het werk kan zetten.  

Dan heb je op gelijk niveau de eindredacteur en de nieuwsmanager. De eindredacteur is iemand die de 

teksten naleest en herschrijft, want het niveau van de medewerkers is niet altijd van die aard dat die 

stukken zo in de krant kunnen. In West-Vlaanderen zijn we met twee nieuwsmanagers, dus één per 

twee edities. Dat is dus wat ik doe. Ikzelf doe de kust en de Westhoek en mijn collega het zuiden van 

West-Vlaanderen. Enerzijds maken wij voor de eindredactie een planning, zodanig dat wanneer zij om 

14 uur toekomen, zij weten welk stuk waar moet staan, met welke foto, en hoeveel plaats het inneemt. 

En anderzijds is het onze taak om de medewerkers en reporters aan te sturen en opdrachten te geven. 

Als zij zelf een voorstel doen, gaan wij dit goed- of afkeuren en een invalshoek kiezen, bepalen of er 

een foto bij moet en hoe lang het stuk moet zijn.   

Dan heb je ook nog de chef regio. Bij Het Nieuwsblad hebben we er twee. Iemand voor Oost- en 

West-Vlaanderen en iemand voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. En daarboven heb je dan 

onmiddellijk de adjunct-hoofdredacteur, Guy Fransen, die zich ook echt wel bezighoudt met regio, en 

dan daarboven de hoofdredacteur, Michel Vandersmissen, en algemeen hoofdredacteur Peter 

Vandermeersch.”  

 

� Hoeveel  edities zijn er over heel Vlaanderen? 

“Op dit moment zestien.” 
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� Dus dan zijn er op dit moment acht nieuwsmanagers. En hoeveel eindredacteurs? Ook 

acht? 

“Nee, dat zijn er meer. Ze moeten maximum 8 pagina’s per dag maken en we hebben sowieso aan het 

begin van de week minstens 5, maar meestal 6 of zelfs 8 pagina’s per editie. Dus dat hangt een beetje 

af van dag tot dag, maar er zijn dus wel meer eindredacteurs dan nieuwsmanagers.” 

 

� Hoe vaak zijn er redactievergaderingen? 

“’s Morgens is er om 10 uur ochtendvergadering, maar daar moeten wij niet bij zijn. Een van de twee 

chefs spreekt er met nationaal af wat er op de agenda staat, welke rechtzaken er bijvoorbeeld 

voorkomen die nationaal misschien kunnen interesseren. ’s Middags om 12 uur zitten we dan met de 

nieuwsmanagers samen en overlopen wij wat het regionaal aanbod is voor nationaal en dan hoor je 

ook eens van de andere nieuwsmanagers waar zij mee bezig zijn. Dat is wel eens interessant om te 

horen, ‘ah, die zijn daar mee bezig, misschien kunnen wij daar ook iets mee doen’. En dat is het 

eigenlijk. Om 18 uur is er dan nog eens een vergadering, om meer specifiek af te spreken wat 

nationaal overneemt.”  

 

� Hoe vaak wordt er vergaderd met de lokale correspondenten? 

Op regionaal niveau kunnen we moeilijk elke dag samen zitten. Die lokale correspondenten zitten 

bijvoorbeeld in Veurne of in Brugge, dus dat gaat per mail en per telefoon, maar we proberen toch om 

de twee of drie maanden met al die mensen eens te vergaderen om te horen wat hun grieven zijn en 

omgekeerd.” 

 

� Hoeveel lokale correspondenten zijn er per editie? Bijvoorbeeld in uw edities? 

“Dat hangt heel sterk af van welke editie je hebt. Mijn twee edities zijn Brugge-Oostkust en Oostende-

Westhoek. Brugge-Oostkust, dat is een hele kleine editie: Brugge zelf en al die kleinere gemeenten die 

er rond liggen. Daar hebben we 12 lokale correspondenten. De editie Oostende-Westhoek is ongeveer 

de helft van de provincie. Daar hebben we er ongeveer 15.” 

 

� Hoeveel daarvan zijn vaste medewerkers en hoeveel freelancers? 

“In mijn edities hebben we één vaste reporter, dus in vast dienstverband, en dat is in Brugge, Tom Le 

Bacq. In Oostende-Westhoek hebben we voorlopig niemand. Het zijn dus bijna allemaal freelancers.” 

 

� Hoe groot is het gebied waar ze verslag over uitbrengen? 

“Vroeger hadden we onder de freelancers verschillende mensen die over kleine gebieden verslag 

uitbrachten, bijvoorbeeld één kleine gemeente. Zij hadden voor ons een groot voordeel, namelijk dat 

ze er wonen en iedereen kennen. Het probleem is dat die mensen daar niet van konden leven.  
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We zijn er nu eigenlijk naartoe aan het evolueren dat we een kleiner team hebben, maar met mensen 

die over verschillende gemeenten nieuws verzamelen. Maar die moeten wel, bij wijze van spreken, 

dag en nacht beschikbaar zijn voor ons. Het zijn freelancers, dus ze hebben wel de vrijheid dat als ze 

een opdracht eens niet zien zitten, dat ook geen  probleem is. En de meesten, om niet te zeggen 

iedereen, werken ook nog voor andere media.”  

 

� Wie zijn die mensen? Hebben ze bijvoorbeeld nog een andere job? Zo ja, welke? 

“We hebben inderdaad twee soorten mensen: mensen die echt puur journalist zijn, freelance, die er dus 

echt van moeten leven, en anderen die er nog een job naast hebben. Maar dat is geen probleem.  Piet 

Lesage werkt bijvoorbeeld maar 4 halve dagen per week in het onderwijs.” 

 

� Klopt het cliché dat dit vooral gepensioneerden of leerkrachten zijn?  

“Dat was zeker zo, en we hebben ook nog zo’n mensen, maar ik heb de indruk dat het echt aan het 

evolueren is naar voltijdse mensen. Een kleiner team dus, maar met mensen die voltijds beschikbaar 

zijn. Wat ook meespeelt is dat wij niet overal een fotograaf hebben en dan moet de journalist zelf 

foto’s nemen. Iemand die van 9 tot 17 uur gaan werken is kan geen foto’s gaan nemen. Vroeger was 

dit geen probleem. Als er overdag een persconferentie of een ongeval was, belde ik een fotograaf om 

een foto te gaan nemen en kon de rest ’s avonds opgelost worden door een telefoontje te doen om te 

weten wat er juist gezegd is. Maar als je zelf je foto moet nemen, gaat dit natuurlijk niet.” 

 

� Is het gemakkelijk om goede lokale correspondenten te vinden?  

“Nee, dat is vrij rampzalig. Toevallig hebben we er onlangs moeten zoeken, omdat we in de Westhoek 

heel wat mensen hadden die er nog een andere job naast deden en omdat de fotograaf daar stopte. En 

in Brugge was er ook iemand vertrokken.  

In Brugge hebben we bijvoorbeeld op één namiddag negen mensen gezien en daar zaten echt goede 

kandidaten tussen, maar die mensen zien dat niet zitten om voor ons te werken, omdat je dag en nacht 

bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Je moet het echt wel graag doen, want je gaat er geen schatten 

mee verdienen. Dus dat is een beetje het probleem. Er zijn wel mensen die het willen doen, want op 

zich is het een fantastische job, maar het is niet echt goed betaald. We merken dus dat het heel 

moeilijk is om goede mensen te vinden.” 

 

� Wat wordt juist van hen verwacht? In welke mate is er sprake van een opsplitsing tussen 

de correspondenten die het nieuws verzamelen en jullie de redactie die het nieuws 

verwerken?  

“Ze zijn meer dan nieuwsverzamelaars. Ze schrijven ook echt wel teksten. Alleen is het in de praktijk 

zo dat je van sommigen heel wat moet herschrijven, maar van anderen kan je de teksten bijna zo in de 

krant plaatsen. Zij leveren dus echt wel stukken.”  
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� En de stukken die online komen? Kunnen correspondenten rechtstreeks stukken online 

plaatsen? 

“De stukken die in de krant verschijnen komen sowieso automatisch op de gemeentesites. Daarnaast 

hebben we nog ‘bloggemeenten’. Dat zijn gemeenten waar er mensen zijn die in de loop van de dag 

zelf meer berichten online plaatsen. Dat is nu vooral in Brabant, Antwerpen en Limburg het geval en 

bijvoorbeeld ook in Gent. Er is daar namelijk een heel nauwe samenwerking met Passe-Partout. Dat is 

ook een bedrijf van Corelio en zo kunnen wij die kosten delen, dus ook de reclame voor die sites. In 

West-Vlaanderen is Passe-Partout niet zo sterk aanwezig, omdat je daar Roularta hebt die heel wat 

gratis bladen uitgeeft. De bedoeling is inderdaad dat die mensen daar gewoon in de loop van de dag 

nieuws op plaatsen. En ze krijgen daar een bescheiden vergoeding voor. Dit verder uitbouwen is één 

van onze topprioriteiten.” 

 

� Is er iemand van de redactie die deze berichten eerst naleest? Of komen ze er direct op? 

“Die berichten komen inderdaad direct online. Dat is een feit. Het is wel zo dat we nu ook proberen 

om regionaal nieuws zo snel mogelijk online te plaatsen en daar is nu iemand voor vrijgesteld, iemand 

die zich enkel daar mee bezig houdt. Die persoon houdt in de gaten welk nieuws er binnenkomt en 

plaatst dat nieuws direct online, zodat het er vroeger dan ’s avonds op staat. Dat is wel nog een 

proefproject. 

Er zijn natuurlijk nog andere voordelen. Deze morgen is er bijvoorbeeld iemand van de 

correspondenten naar een persconferentie van ‘Toerisme Oostende’ gegaan, over wat er allemaal te 

doen is deze zomer. Ik had niet veel plaats in de krant voor morgen, dus heb ik een klein stukje 

besteld, maar hij heeft ook een groot stuk geschreven en tegen 11 uur stond dat al online. En dat gaat 

dan in de loop van de week ook nog wel eens in de krant verschijnen.” 

 

� Hoe komen regionale redacteurs of correspondenten te weten dat er ergens iets 

nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebben ze? Welke contacten?  

“Dat is precies wat regionale journalistiek zo boeiend maakt: dat je echt bij de bron zit. Bij wijze van 

spreken, zo simpel is het natuurlijke niet, moet je op nationaal niveau maar wachten tot er een telex 

binnenkomt en dan kun je er mee aan de slag. Als regiojournalist zit je echt bij de bron.  

Waar halen zij het nieuws vandaan? Eigenlijk een beetje van overal. Heel wat nieuws komt van de 

gemeenten. De meeste gemeenten hebben ondertussen een informatieambtenaar die persberichten 

verspreid. Er komt ook heel wat nieuws uit gemeenteraden, schepencolleges of rechtbanken. De ‘faits 

divers-reporters’ hebben ook een netwerk bij brandweer en politie. Mensen die tips geven.” 

 

� Wie zijn die mensen dan eigenlijk. Waarom doen ze dat?  

“Bijvoorbeeld een brandweerman. Je geeft die man een fles wijn op het einde van het jaar en als er dan 

een oproep binnenkomt, dan moet die dat doorbellen. Het is eigenlijk moeilijk om daar een algemeen 
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beeld van te schetsen. In sommige gemeenten is er ook een soort van onofficiële ketting die in gang 

schiet. Bijvoorbeeld een officier van wacht die één iemand verwittigt en dan verwittigt die een andere 

journalist en dat gaat dan zo door.” 

 

� Er zijn dus echt wel heel wat afspraken en kleine netwerken?  

“Ja, absoluut.”  

 

� En neem nu bijvoorbeeld rechtzaken. In hoeverre gaan de correspondenten daar 

effectief naar toe? 

“Er zijn mensen die daar elke dag zitten. Je kan natuurlijk wachten op het vonnis en enkel dan gaan, 

maar als je in de rechtbank van Brugge een zaak niet gevolgd hebt, dan hoor je gewoon welke straf 

iemand krijgt, maar je hoort niet meer waarom. Je weet dan het verhaal niet. Dus ze gaan er echt wel 

naar toe.  

Het is natuurlijk wel een feit dat er in een rechtbank verschillende kamers zijn en dat ze niet overal 

tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dan spreken ze wat af met collega’s, bijvoorbeeld van Het Laatste 

Nieuws, dat iemand de ene zaak volgt en een andere persoon een andere zaak en achteraf wisselen ze 

dan hun informatie uit. Ze moeten ook wel zorgen dat ze een goede band hebben met de griffier, want 

zo kunnen ze achteraf soms nog wat informatie opvissen, nog eens vragen hoe een zaak precies in 

elkaar zit, wie de advocaten zijn, enz. 

Het nieuws dat we het liefst hebben, dat zijn dingen die ze horen, nieuws waar de mensen over bezig 

zijn, waar ze in de plaatselijke gemeente over praten. Morgen zal er bijvoorbeeld een artikel in de 

krant staan over een mevrouw van wie de dochter drie jaar geleden is vermoord. Haar ex-man, die dat 

meisje vermoord heeft, is nog altijd niet voor assisen moeten verschijnen en hij is nu vrijgelaten. Die 

mevrouw heeft zelf onze correspondent gecontacteerd om haar verhaal te doen. Zo hebben we het 

liefst. 

En dan moet ik er eerlijkheidshalve ook aan toevoegen dat een deel van onze informatie ook komt uit 

andere media. We proberen dit zo weinig mogelijk te hebben, maar soms kan het wel eens gebeuren 

dat je echt iets gemist hebt en dat je het dan in ander medium ziet. Dan moet je dat de volgende dag 

opvissen. 

Waar we ook wel eens beroep op durven doen, heel regelmatig zelfs, dat zijn andere websites. Die van 

Focus-WTV en Krant van West-Vlaanderen is bijvoorbeeld supergoed en supersnel. Die plaatsen echt 

alles online, ook hun primeurs, nog voor de krant verschenen is. Maar ook de site van de VRT-

nieuwsredactie. In sommige steden heb je ook een onafhankelijke radio-omroep, bijvoorbeeld in 

Knokke. Die hebben vaak ook een website waar nieuws op staat.” 
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� Zijn dat dan vooral de lokale correspondenten of de nieuwsmanagers die dat volgen? 

“Zo’n dingen worden meestal wel in gang gezet door de nieuwsmanagers. Het hang ook wat van de 

correspondent af.” 

 

� Zien jullie lokale correspondenten en die van bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws elkaar als 

concurrenten of werken ze ook samen? 

“Dat kan ik moeilijk inschatten, omdat ik zelf nooit regionale medewerker ben geweest. Ik denk dat 

die concurrentie niet zo sterk leeft op het veld als bij ons. Ik denk dat ze elkaar soms helpen, zeker in 

de kleinere gemeenten. Maar tot op zekere hoogte zijn het wel concurrenten. Onze correspondenten 

zijn freelancers. Als ze vaak iets brengen dat niet in Het Laatste Nieuws staat, is dat ook goed voor 

hen. 

Maar neem nu het verhaal van die moeder van wie de moordenaar van haar dochter is vrijgelaten. Stel 

dat Het Laatste Nieuws dat zou gemist hebben, dan kan ik me wel voorstellen dat er morgen een 

correspondent van Het Laatste Nieuws zou bellen naar onze correspondent om bijvoorbeeld haar 

telefoonnummer te vragen en dan gaat die dat natuurlijk wel geven.” 

  

� Maken jullie gebruik van nieuwsagentschappen? 

“Nee. Op lokaal niveau maken wij weinig gebruik van nieuwsagentschappen, behalve af en toe 

Belga.”  

 

� In welke mate worden burgers geraadpleegd? Bijvoorbeeld onder de vorm van 

lezersreacties, lezersbrieven, mails, enz. 

“Dat is inderdaad ook een heel belangrijke bron van nieuws. Er zijn heel veel mensen die ons mails 

sturen.” 

 

� Komen die bij u terecht of bij de correspondenten? 

“Bij allebei. Voor elke gemeente hebben we een apart mailadres en die mails krijgen zowel de 

correspondenten als wij. Mijn mailadres staat ook in de krant, dus ik krijg soms ook wel eens 

persoonlijk een mail. En ook van de website halen we informatie van lezers.  

Een tijdje geleden waren er bijvoorbeeld twee straaljagers die boven België een vliegtuig hadden 

achtervolgd en er waren grote knallen omdat ze de geluidsmuur doorbroken hadden. Op sommige 

plaatsen waren er stukken van het plafond naar beneden gestort. Dat hebben we toen heel snel op onze 

website geplaatst en we hebben de lezers ook aangemoedigd om te reageren en daar kan je ook wel 

nieuws uithalen, bijvoorbeeld mensen van wie de honden waren weggelopen, het servies van een café-

uitbater dat gesneuveld was, enz.” 
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� Jullie hebben ook pagina’s voor verenigingen en scholen? Houden de correspondenten 

die van hun gemeenten in de gaten? 

“Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze dat veel in de gaten houden. Ik denk ook niet dat ze daar het grote 

nieuws gaan vinden.” 

 

� In welke mate wordt actief naar informatie gezocht op internet? Maken ze bijvoorbeeld 

gebruik van RSS-feeds, fora, blogs of  sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

“Er zullen er wel zijn die RSS-feeds gebruiken, maar dat is wel een minderheid, denk ik. Internet is 

sowieso compleet onmisbaar geworden in de journalistiek. Netlog en Facebook zijn supergoede 

bronnen van nieuws.  

Iemand die vroeger bij de krant werkte, werkt nu ergens anders en hij had op zijn Facebook gezet dat 

hij natte voeten had, omdat daar een lek was. We hebben hem dan wel eens opgebeld.” 

 

� Er zijn waarschijnlijk ook correspondenten die met lokale politici bevriend zijn op 

Facebook? 

“Absoluut. Die lokale politici weten natuurlijk ook wel wat ze daar op mogen zetten en wat niet. Die 

gaan daar geen grote primeurs op zetten. Maar als er bijvoorbeeld een ongeval gebeurd is en je moet 

de familie zoeken, is dat echt wel van onschatbare waarde.” 

 

� En blogs of fora? 

“Ja, maar dat is dan vooral via Google, dat je dingen opzoekt en er zo terecht komt.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn er grote verschillen tussen lokale 

politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de aandacht opzoeken ten 

opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn. 

“Ja, er is een heel groot verschil. Je hebt politici die voor het minste mails sturen en persconferenties 

organiseren. Er zijn er zelfs die dan niet eens melden waarover het gaat, maar die wel zeggen dat ze 

‘een heel belangrijke persconferentie’ organiseren over ‘heel belangrijk nieuws’, maar als je er dan 

bent blijkt het totaal niet interessant. Vooral politici in steden zijn daar mee bezig, maar het hangt toch 

echt af van gemeente tot gemeente, want ook in kleinere gemeenten zijn er een aantal politici die er 

heel bedreven in zijn. Veelal zijn het ook mensen die hogerop mikken. Anderzijds heb je ook politici 

die niet zo actief zijn in het contacteren van de pers. Dit zijn vaak politici in kleine gemeenten, die niet 

fulltime met politiek bezig zijn. Maar het hangt eigenlijk vooral af van persoon tot persoon.” 
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� Hoe gaan de correspondenten om met dit verschil? Hebben ze niet meer aandacht voor 

politici die hen actief opzoeken? Zijn ze kritisch genoeg?  

“Het is een evenwicht dat ze moeten vinden. Het is inderdaad vaak moeilijk voor de correspondenten 

om een negatief stuk te schrijven over bijvoorbeeld hun burgemeester, omdat ze die echt wel veel 

nodig hebben. Anderzijds hebben ze eigenlijk elkaar nodig. Politici hebben de aandacht van de pers 

nodig. Dus als je als politicus een fout maakt, kan je ook wel verwachten dat dit in de pers zal komen. 

Ze kunnen dit een correspondent niet kwalijk nemen.  

Wat ook wel gebeurt is dat als een schepen of oppositieleider ons vaak tips of mooie verhalen geeft, 

een correspondent hem als wederdienst ook wel eens in de krant zal brengen met een foto. De 

correspondenten moeten dus een evenwicht vinden.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat ze 

aanbrengen? Of bijvoorbeeld m.b.t. hun vaardigheden, het soort contacten dat ze 

hebben of hun interesses?   

“Ja, dat is ook normaal. Sommige correspondenten doen dit werk al meer dan 20 jaar. Wat we nu in de 

krant brengen verschilt natuurlijk van 20 jaar geleden, maar de meesten zijn wel mee geëvolueerd. Er 

zijn natuurlijk verschillen. Je merkt wel dat oudere correspondenten ander nieuws brengen en het ook 

anders aanpakken. Ook wat betreft de keuze van de onderwerpen en de teneur merk je verschillen. Een 

jongere correspondent zal al vlugger eens een stuk brengen over een hip evenement.” 

 

� Ontstaat er dan geen onevenwicht tussen de gemeenten waar bijvoorbeeld een jongere 

correspondent nieuws over brengt t.a.v. waar een oudere correspondent dit doet?  

“Dat is een beetje onvermijdelijk, maar we moeten dit ook niet overdrijven. Nieuws is nieuws. Je 

merkt de verschillen wel, maar ik denk dat dit uiteindelijk geen grote verschillen zijn. Het gaat meer 

om accenten en invalshoeken.”  

 

� Hoe belangrijk zijn deze correspondenten eigenlijk voor uw redactie? 

“Heel belangrijk. Dat zijn onze voelsprieten.”  

 

� Is het moeilijk om vanuit Groot-Bijgaarden om te gaan met nieuws uit het ‘verre’ West-

Vlaanderen?  

“Ja, natuurlijk. Dat is een feit. Het is absurd dat iemand die in Groot-Bijgaarden zit moet proberen te 

weten wat er leeft in West-Vlaanderen. Soms is het ook wel een voordeel om de dingen van op een 

afstand te bekijken.  
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Het Nieuwsblad probeert er wel voor te zorgen dat de nieuwsmanager in de betrokken editie woont. 

En dat is denk ik voor elke editie wel zo. Alleen in Brugge-Oostkust en Oostende-Westhoek is dit niet 

het geval, omdat het zo ver is. Dus hebben ze dat maar aan mij gegeven, terwijl ik eigenlijk in Gent 

woon en van Kortrijk afkomstig ben. Maar van de meeste edities woont de nieuwsmanager wel in die 

streek. Het is zeker niet ideaal. Het zou inderdaad beter zijn moesten we in elke editie in de 

belangrijkste stad een kantoortje hebben en daar zouden zitten, maar dat is totaal onhaalbaar.  

Vandaar dat die lokale correspondenten ook zo belangrijk zijn. Wij weten inderdaad niet wat er echt 

leeft in de regio’s.”  

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geven jullie vaak de opdracht om 

over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan lokale correspondenten 

vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie doorgeven? Of hangt dit 

af van onderwerp tot onderwerp? 

“Er wordt vrij veel besteld door ons. Dat verschilt van nieuwsmanager tot nieuwsmanager en het hangt 

ook af van de medewerkers. Als wij bijvoorbeeld iets interessant zien in een andere krant, of als we 

zelf iets horen of opmerken, dan geven we de opdracht om daar iets over te maken. Maar meestal 

stellen ze het wel op de een of andere manier voor.  

We hebben bijvoorbeeld een rubriek ‘Uw regio in 3 minuten’, waar allemaal kleine berichtjes in staan. 

Vaak merk ik dan dat daar soms echt een mooi verhaal in zit en dan bel ik die correspondent en vraag 

ik om dat verder uit te werken. En wij krijgen ook mails voor persconferenties en zeggen dan ook hoe 

ze dit moeten aanpakken, maar meestal is het een wisselwerking.  

Als ik zou moeten kiezen zou ik zeggen dat de nieuwsgaring toch wel vooral bottom-up verloopt, 

omdat zij eigenlijk vaak aanbrengen wat er gebeurd is, maar daarna zeggen wij wel welke invalshoek 

ze best kunnen nemen of hoe ze het moeten uitwerken.”  

 

� Hoeveel autonomie hebben ze? Hoeveel vrijheid krijgen ze? 

“Mijn ervaring is dat je ze het best zo veel mogelijk autonomie geeft, omdat die mensen dan ook het 

best functioneren en dat is ook het leukste om te doen. Als je voortdurend alleen maar opdrachten 

krijgt is het niet leuk.  

Het is ook vaak moeilijk. Als wij zeggen hoe zij een persconferentie moeten aanpakken, maar als daar 

maar weinig informatie te verzamelen is, dan gaat het natuurlijk niet om dat zo uit te werken.  

Natuurlijk is het wel zo dat ik moet zorgen dat er een krant is en dat ik niet te veel of te weinig stukken 

bestel. Ze moeten dus rekening houden met wat ik vraag. Als ik een stuk bestel van 60 regels en het is 

heel interessant en ze leveren een stuk van 120 regels, wordt dat ’s avonds toch weer ingekort tot 60 

regels.”  
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� Wat vindt u van de door hen aangeleverde informatie? Is het van een goede kwaliteit? 

Een hoog genoeg niveau? 

“Het niveau van de teksten is één ding, dat is op zich niet zo erg. Een regionale correspondent moet 

goed het nieuws kunnen zoeken. Die moet echt een neus hebben voor nieuws, kunnen jagen en 

verzamelen. Als hij niet goed kan schrijven, dan kunnen we dat herschrijven. Daar hebben we een 

eindredactie voor.  

Maar sommige mensen hebben ook echt wel geen neus voor nieuws. Als er een persconferentie is en 

een correspondent brengt daar een goed stuk over, als dan achteraf blijkt dat er naast het nieuws 

waarvoor die persconferentie georganiseerd werd nog ander, veel interessanter, nieuws te rapen was, 

dan moeten ze daar ook aandacht voor hebben.  

Het is moeilijk om over die kwaliteit een algemeen beeld te schetsen. Het hangt af van correspondent 

tot correspondent. Ik merk wel dat de kwaliteit wat aan het verbeteren is. Journalistiek is ook iets wat 

voortdurend veranderd. Wat wij van onze correspondenten verwachten evolueert. Elke chef legt 

bijvoorbeeld zijn eigen accenten. Op dit moment proberen we zo veel mogelijk menselijke verhalen te 

brengen en het duurt wel eventjes voor correspondenten zich daaraan hebben aangepast.  

Het niveauverschil is soms heel groot. In sommige gemeenten hebben we hele goede correspondenten 

en uit andere gemeenten komt er minder nieuws, omdat we daar wat zwakkere correspondenten 

hebben. Als we regiojournalistiek naar een hoger niveau zouden willen tillen, denk ik dat er niet veel 

ruimte voor verbetering is in Groot-Bijgaarden, bij de nieuwsmanagers en de eindredactie. Ik denk dat 

wij doen wat we kunnen, maar het probleem is het budget voor de lokale correspondenten. Eigenlijk 

zouden we in elke editie vijf supergoede correspondenten moeten hebben. Maar je moet die mensen 

natuurlijk ook kunnen betalen en je moet ze ook vinden, want journalisten moeten dat ook willen 

doen.  

Als je het vergelijkt met 20 jaar geleden of zelfs met 5 jaar geleden, dan denk ik dat we al een 

ongelooflijk grote weg hebben afgelegd, dat we al veel verbeterd zijn, maar perfect is het nog niet. 

Veel hangt af van de correspondenten.” 

 

� Is er voor jullie veel veranderd sedert de lay-outverandering van begin maart? Want er 

is nu bijvoorbeeld ook ‘De Visie’, waarin afwisselend enkele lokale correspondenten hun 

mening geven over een gebeurtenis in de regio. 

“Het is niet onze eerste lay-outverandering maar deze keer, en ik was daarbij betrokken, hebben we de 

nieuwe lay-out opgemaakt met de bedoeling dat er ook een inhoudelijke koerswisseling zou zijn. Wat 

we nu bijvoorbeeld proberen te doen is om op de eerste regionale pagina een menselijk verhaal te 

brengen: het verhaal van de dag. Dat is in principe altijd één groot artikel en het moet altijd over 

mensen gaan. Op pagina 2 en 3 proberen we dan iets in de kijker te brengen. Dat is een dossier dat we 

wat beter uitwerken. Er is dus een verandering. We hebben inderdaad ook ‘De Visie’. Uit 

lezersonderzoek is gebleken dat mensen dat wel appreciëren. 
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We hebben door die nieuwe lay-out eigenlijk geprobeerd om onszelf te dwingen om echt meer op zoek 

te gaan naar de mensen in het nieuws. Anderzijds proberen we dossiers beter uit te werken en vooral 

ook beter te presenteren. We maken veel meer dan vroeger echt keuzes, omdat je toch niet alles kan 

geven wat er gebeurd is. Zeker niet in vergelijking met Krant van West-Vlaanderen die van elke 

gemeente een aantal pagina’s geeft. Wij zullen nooit zoveel nieuws kunnen brengen zoals zij dat 

kunnen. Het Laatste Nieuws heeft ook meer edities dan ons en heeft grotere pagina’s. Zij werken heel 

veel met kleine stukjes, terwijl wij er voor kiezen om echt keuzes te maken. Dat betekent dat wij 

minder nieuws brengen, maar dat we het wel beter uitwerken.” 

 

� Was er voorafgaand aan de lay-outverandering van begin maart al een evolutie naar 

zoals jullie het nieuws nu brengen? Hoelang is die evolutie er al?  

“Die evolutie naar meer mensgerichte verhalen is iets dat al een tijdje bezig is. Maar door de nieuwe 

lay-out hebben we onszelf nu echt gedwongen om er nog veel meer dan vroeger op te letten. We 

proberen ook om onze ‘nabijheidsfunctie’ te vervullen door wat wij noemen ‘Uw regio in 3 minuten’. 

Sowieso brengen we dus elke gemeente elke dag in de krant.”  

 

� Er wordt dus van de correspondenten verwacht dat ze elke dag voor elke gemeente een 

berichtje geven? Wat is het niveau van die stukjes? Ze moeten echt nieuws zoeken. 

“Ja, ze moeten inderdaad zoeken naar nieuws en soms vinden ze echt niets en moeten ze daar een 

aankondiging inzetten van bijvoorbeeld de ‘worstenkaarting’ van een of andere KSA-vereniging of 

zoiets. Soms kan het dus wel beter, maar andere keren is het een superinteressant nieuwsfeit dat 

eigenlijk een kopstuk had kunnen zijn of een dossier. Er is ook onderzoek naar geweest en het is één 

van onze meest gelezen rubrieken in de krant. Ik betrap er mezelf op dat ik het ook elke dag lees over 

Kortrijk.”  

 

� Is er een toekomst voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? 

“Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe dit zal evolueren. We staan nu op een kantelpunt. Het is 

op dit moment eigenlijk een heel boeiende periode voor regiojournalistiek. Ik zie het niet zomaar 

gebeuren in de krant. Wij gaan geen nieuws van mensen ‘ongecheckt’ in de krant plaatsen. Wat je wel 

online ziet, en dat is een trend die zich niet alleen in de journalistiek voordoet, dat is de ‘user-

generated-content’. Dat is iets dat je online wel heel veel zal krijgen. Die verenigingen en scholen bij 

ons op de website zijn daarvan een heel goed voorbeeld. Die mensen moeten hun informatie er 

allemaal zelf op plaatsen. Dat is heel wat minder gefilterd.” 
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� In welke mate wordt die informatie gecontroleerd? 

“Er is wel wat controle op, af en toe is daar wel iemand mee bezig, maar wat een vereniging van 

activiteiten aankondigt is natuurlijk niet zo omstreden.”  

 

� Kritiek op het gebruik maken van burgerjournalisten zou kunnen zijn dat ze minder 

goede contacten hebben, niet objectief genoeg zouden zijn, dat ze minder verschillende 

bronnen zouden contacteren. 

“Daarom zie ik het inderdaad niet onmiddellijk in de krant gebeuren.” 

 

� Maar wel online? 

“Wel online, absoluut. Bijvoorbeeld die blogs, die zijn in West-Vlaanderen natuurlijk nog volop in 

opbouw, maar dat zijn geen professionele journalisten die daarmee bezig zijn. Dat zijn in feite burgers 

die dat doen. Het is natuurlijk nog niet helemaal hetzelfde als lezers die gewoon dingen doorsturen, 

maar toch.  

Financieel is het ook interessant voor een krant als mensen bij wijze van spreken zelf hun website vol 

schrijven.  

Als elke lezer een correspondent wordt heb je natuurlijk een gigantisch netwerk, maar voor de krant 

zou die informatie toch nog meer gecontroleerd moeten worden. Er is toch nog een verschil tussen 

gedrukt en online. Online is er ook veel meer plaats.” 

 
� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview Tom Le Bacq 

(Brugge, 06-04-2009) 

 

leeftijd: 27 

woonplaats: Brugge 

fulltime regioreporter voor Het Nieuwsblad in de editie Brugge-Oostkust 

 

 

 

� Wat is uw functie bij Het Nieuwsblad? 

“Ik ben regioreporter voor de editie Brugge-Oostkust. Ze noemen mij, met een moeilijke naam, een 

gedecentraliseerde nationale reporter. Dat wil zeggen dat er nationale reporters zijn die vanuit de 

nationale redactie in Groot-Bijgaarden werken, maar er zijn ook een dertigtal nationale reporters die in 

de regionale edities werken. Wij zijn dus vast in dienst en werken zowel voor de papieren krant als 

voor online.” 

 

� Hoeveel gedecentraliseerde nationale reporters zijn er voor West-Vlaanderen? 

“Voor Oostende-Westhoek is er niemand. Daar zijn het dus allemaal freelancers. In Kortrijk hebben 

we Freddy Vermoere en in Roeselare Martin Tytgat. We zijn dus met drie. Ter vergelijking: in Gent 

zijn er zes.” 

 

� Hoe verloopt de samenwerking tussen u en de freelance lokale correspondenten? 

“Ik help hen soms wat. Vaak is het zo dat zij groot nieuws hebben en dat het dan beter is dat ik het 

overneem of bijspring om wat te herschrijven of om mensen extra op te bellen. Ik heb toch ook wel 

een beetje een coördinerende rol.” 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt? 

“Ik heb vroeger altijd bij De Standaard gewerkt en sedert 2006 ben ik een gedecentraliseerde nationale 

reporter voor Het Nieuwsblad. Ik werk dus voor Het Nieuwsblad, maar zoals je waarschijnlijk wel 

weet heeft De Standaard ook regiopagina’s en soms komen daar ook stukken op van mij. Die staan 

dan in de beide kranten.” 

 

� Hoeveel uur werkt u ongeveer per dag? 

“Deze week is eigenlijk niet echt een goed voorbeeld. Vrijdag heb ik bijvoorbeeld gewerkt van 8 uur 

’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. Ik denk dat ik gemiddeld 10 uur per dag werk. Dat is dus 50 uur per 

week. Ik werk niet in het weekend, omdat ik vast in dienst ben. Als ze mij op zondag laten werken, 
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dan moeten ze mij een dag ‘recup’ geven en dan missen ze mij tijdens de week. Dat willen ze dus 

liever niet. Het weekend laten ze over aan de freelancers.” 

 

� Werkt u nooit in het weekend? 

“Nu zondag heb ik toevallig wel moeten werken, omdat het De Ronde van Vlaanderen was. Laat ons 

zeggen dat ik om de drie of vier weken eens een zondag moet werken.” 

 

� Hoe vaak werkt u op de redactie in Groot-Bijgaarden? 

“Nooit. Ik werk van thuis uit en heb rechtstreeks toegang tot het systeem. Het zou een beetje gek zijn 

om het Brugs nieuws te verslaan vanuit Brussel. Ik zit dus altijd thuis, behalve als ik in het weekend 

voor de nationale krant moet werken. We hebben daarvoor een beurtrol.”  

 

� Over welke (deel)regio brengt u verslag uit? 

“In onze editie zijn er elf gemeenten. Brugge, Zedelgem, Oostkamp, Torhout, enz. Doordat ik vast in 

dienst ben, werk ik eigenlijk in elk van deze elf gemeenten. De freelancers hebben daarentegen maar 

een paar gemeenten.”  

 

� Hoe verloopt de nieuwsgaring? Hoe komt u te weten dat er ergens iets nieuwswaardig 

gebeurd is? Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Een heel groot deel van de nieuwsgaring verloopt via mail. Ik denk dat ik per dag toch wel een 30 à 

40 mails krijg. Met alle Brugse journalisten zijn we ook verenigd in de Brugse Persbond. Wie iets te 

melden heeft kan een mail sturen naar ons allemaal. Telefoon- en sms-verkeer zijn uiteraard ook heel 

belangrijk. Hoe langer je werkt, hoe meer mensen jou kennen. Dat gaat van burgemeesters en 

ministers tot hoteluitbaters die failliet gaan. Bijna iedereen kent ons eigenlijk. Heel zelden worden we 

nog uitgenodigd met een klassieke brief.”  

 

� Van wie zijn de meeste van die mails afkomstig? 

“Ik denk dat 30 of 40 procent gaat om politieke informatie. Daarnaast krijgen we ook heel wat mails 

van bedrijven en ook nog een groot stuk van gewone mensen die blijkbaar weten dat ze op die manier 

alle Brugse journalisten kunnen bereiken. Ik wist vroeger ook niet dat er zo’n perslijst bestond, maar 

in Brugge is dat nu wel tamelijk bekend.  

We krijgen dan bijvoorbeeld een mailtje van iemand die het schandalig vindt dat een bepaalde 

schoolbus is afgeschaft. Vaak sturen ze zo’n mails naar de burgemeester en zetten ze ons in ‘Cc’. Op 

die manier hebben ze dan direct ook de volledige pers bereikt.” 
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� In welke mate hebt u contact met de hulpdiensten? 

“Wij hebben in onze editie Stefaan Reuse en hij is de man die voor ons de faits divers doet. Hij heeft 

heel wat contacten bij de brandweer en politie. Je moet dat door één iemand laten doen, want als de 

mensen niet weten wie ze juist moeten opbellen, wordt het te ingewikkeld. 

Hier in Brugge is er ook een soort kettingsysteem. Als er ergens een belangrijke brand is, wordt 

bijvoorbeeld eerst de journalist van de VRT verwittigd. Die man belt dan naar die van Het Laatste 

Nieuws en die belt op zijn beurt naar Het Nieuwsblad en zo is er een vaste ketting. Ik weet nu wel niet 

precies de hoeveelste Stefaan Reuse in die lijst staat, maar het gebeurt ongeveer op die manier. 

Het is een beetje geven en nemen. Die mensen van de politie en brandweer beseffen ook wel dat ze 

niets alles kunnen verzwijgen wat er in hun gemeente gebeurt. En ze hebben natuurlijk ook wel eens 

graag dat er in de krant staat dat ze vlug ter plaatse waren en dat de brand dankzij hen geen doden 

heeft opgeleverd.” 

 

� Gaat het altijd zo vlot? 

“Het hangt af van het korps. In Brugge zelf ligt dit inderdaad soms wel wat moeilijk. Het hangt af van 

plaats tot plaats. Knokke-Heist geeft bijvoorbeeld niets door aan de pers, maar de politiezone van 

Torhout stuurt daarentegen elke dag een mailtje naar ons met wat er gebeurd is: een gps die gestolen 

is, een bloempot die op een auto terecht is gekomen, enz. Dagelijks gaat het om een tiental berichtjes 

die ze naar iedereen sturen. Ik krijg die informatie ook. Maar het gaat dus inderdaad niet altijd even 

vlot.” 

 

� Met welk nieuws komt u vooral in contact? Politiek nieuws, bedrijven, verenigingen? 

“10 jaar geleden was de slogan van Het Volk: ‘Mensen maken het nieuws’. Dat geldt vandaag nog 

steeds. Je moet het nieuws altijd vertalen naar wat het voor de gewone man in de straat betekent. Vaak 

gaat het inderdaad om een politieke beslissing en wij moeten dan weergeven wat voor hen de gevolgen 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer hun straat zal worden afgezet of wanneer er parkeerplaatsen 

verdwijnen.” 

 

� Is het gemakkelijk om met die betrokken burgers in contact te komen voor een 

interview? Of komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Dat is een goede vraag. Er is inderdaad een vaste kern van mensen die heel veel te vertellen hebben 

en graag in de krant komen. Als journalist is het dus jou taak om ook mensen te zoeken die er nooit 

aan zouden denken om contact met ons op te nemen, maar die wel een interessant verhaal te vertellen 

hebben. Je moet die ook proberen te vinden. Dat gaat het best door veel onder de mensen te komen.”   
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� Brengt u vaak nieuws over verenigingen? Brugge is een grote stad. Ik kan mij inbeelden 

dat de activiteiten van verenigingen hier een minder grote nieuwswaarde hebben dan in 

kleinere gemeenten. 

“Dat is misschien wel een beetje een probleem. Wij zijn inderdaad een stadseditie. 60 à 70 procent van 

het nieuws in onze editie komt echt uit Brugge. Maar we proberen toch ook wel aandacht te hebben 

voor de verenigingen, want daar zijn ook veel mensen mee verbonden. En zij staan ook graag eens in 

de krant. Elke dag staan er in de krant vier foto’s met een kort onderschriftje, en vaak zijn het 

inderdaad dergelijke verenigingen die daar worden afgebeeld.  

We hebben inderdaad niet altijd plaats in de krant om de verenigingen aan bod te laten komen. Als er 

ergens een grote brand geweest is, kunnen we die verenigingen niet uitgebreid aan bod laten komen. 

We moeten dat evenwicht wat proberen te bewaren.” 

 

� Brengen jullie veel bedrijfsnieuws? Hoe gaan jullie daarbij te werk? 

“Ja. We brengen bedrijfsnieuws, maar wel met de nuance dat het altijd vanuit het oogpunt van de 

mensen moet zijn. Er is bijvoorbeeld onlangs een drukkerij failliet gegaan en toen hebben we contact 

opgenomen met die werknemers. We laten hen liever hun verhaal doen, dan de directeur die een 

economische uitleg zou doen. Nieuws over bedrijven en werkgelegenheid is inderdaad belangrijk, 

zeker nu.” 

 

� Krijgt u veel persberichten? Aan hoeveel ervan gaat u effectief aandacht besteden? 

“Ik denk dat ik toch met meer dan de helft van die berichten iets doe. Je kan natuurlijk niet op alle 

berichten ingaan. Daar hebben we trouwens ook geen plaats voor. Sommige dingen zijn ook niet 

belangrijk genoeg. Ik denk dat dat bij Krant van West-Vlaanderen wel anders is. Zij hebben veel meer 

pagina’s en kunnen volgens mij ook héél lokale dingen opnemen in hun berichtgeving. Wij kunnen dat 

niet. Dat is soms een moeilijke evenwichtsoefening.” 

 

� Is er hier in Brugge een informatiebrochure van de stad waar evenementen in 

aangekondigd worden?  

“Als er al een brochure over is, dan moeten wij het niet meer in de krant zetten. Dan kunnen de 

mensen dat wel in die brochure lezen. Wij geven daar misschien wel een kleine selectie uit, maar als 

de stad al zo’n brochure heeft, vind ik dat niet echt meer nodig. Op het moment dat die brochure 

uitkomt is iedereen er vaak toch al van op de hoogte. Dat nieuws is tegen dan vaak geen ‘nieuws’ 

meer.” 
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� Wordt er in Brugge een persbabbel georganiseerd voorafgaand aan de gemeenteraad? 

“Nee. In Damme is dat wel zo. En bij de provincieraad ook. Maar ik weet eigenlijk niet of dat wel zo 

goed is, want dan kiezen zij uit wat voor hen nieuws is. Op die manier proberen zij het nieuws wat te 

sturen. Hier in Brugge is dat niet het geval. Je moet hier zelf de gemeenteraad volgen.”  

 

� Volgt u ook rechtzaken? 

“Nee. We hebben daar één bepaalde reporter voor en die zit elke dag tot rond 13 uur in de rechtbank. 

Dat is ook wel een wereldje op zich. Hij moet goede contacten hebben met de griffiers, de advocaten, 

enz. Die contacten leggen is niet altijd even gemakkelijk, want dat is een gesloten wereldje. Je moet je 

er echt ‘inwerken’.” 

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

“Ja, heel veel. Vroeger bestond dat niet, maar in Knokke-Heist zijn er nu bijvoorbeeld twee of drie 

blogs, die elke dag ongeveer 15 berichten brengen over Knokke-Heist. Zelf hebben wij bij Het 

Nieuwsblad ook een site voor elke gemeente. Daar kun je enorm veel nieuws uit halen.” 

 

� Hoe vaak bekijkt u die websites? Gebruikt u RSS-feeds? 

“RSS-feeds liggen mij niet zo. Ik bezoek gewoon elke dag al die sites. Ik denk dat er toch een tiental 

sites zijn die ik elke dag bekijk. Bijvoorbeeld ook die van Focus-WTV, moonartgallery over Brugge, 

enz.” 

 

� Focus-WTV is natuurlijk een hele grote site. Hebt u ook voorbeelden van kleinere blogs, 

die bijvoorbeeld maar door één iemand worden bijgehouden? 

“Ja, bijvoorbeeld de Bruggeblog. Die wordt gemaakt door een man die ontslagen was op zijn werk en 

nu op zijn pensioen is en sedertdien vult die man zijn dagen door in Brugge rond te lopen met zijn 

fototoestel. Het is ongelofelijk welk nieuws hij soms vindt.  

En omgekeerd geldt hetzelfde. Zij vermelden ook nieuwsberichten die ze in onze krant gelezen 

hebben. Er staat dan “wij lezen in de krant…” en dan nemen zij gewoon onze stukken over, vaak zelfs 

zonder bronvermelding.” 

 

� In welke mate maakt u bij het verzamelen van nieuws gebruik van andere media zoals 

Het Laatste Nieuws of Krant van West-Vlaanderen?   

“Het eerste wat ik ’s morgens doe is Het Laatste Nieuws uit de brievenbus halen om te zien welk 

nieuws zij hebben. Ik vergelijk dat dan met wat wij hebben.  
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� Brengt hun Brugse editie nieuws over dezelfde gemeenten als Brugge-Oostkust bij jullie?   

“Hun editie overlapt inderdaad bijna perfect met die van ons. Ik denk dat er maar één gemeente 

verschil is. De Haan zit bij hen in hun editie voor Oostende. Voor de rest is dat exact hetzelfde.” 

 

� Ondervindt u veel concurrentie van andere reporters of lokale correspondenten?  

“Natuurlijk. Dat is elke dag een harde strijd en je wordt daar ook op afgerekend. We moeten daar niet 

‘flauw over doen’. Elke dag maken we de vergelijking tussen wat in Het Nieuwsblad staat en wat in 

Het Laatste Nieuws.” 

 

� En Krant van West-Vlaanderen?   

“Krant van West-Vlaanderen lees ik natuurlijk ook. Hun nieuws komt wel pas op vrijdag uit, maar 

vaak is dat toch nog interessant. Het is natuurlijk de bedoeling dat je zo weinig mogelijk uit andere 

media moet halen, dat je het allemaal zelf al gebracht hebt.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn zij actief bezig met het 

contacteren van de pers? 

“Elke dag is er een ongelofelijke politieke strijd om op de lokale nieuwspagina’s te komen. Daar 

wordt heel wat over geruzied. Ik krijg soms ook kwade telefoontjes, bijvoorbeeld wanneer ze niet op 

de foto staan. Die zijn daar heel actief mee bezig. Het is aan ons als journalisten om ervoor te zorgen 

dat we het klankbord niet worden van een bepaald politicus.” 

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn? 

“Er is wel een verschil tussen de politici die ‘mee’ zijn met hun tijd, zij die veel naar de pers toe 

stappen, en je hebt er inderdaad ook waar je weinig van hoort. Dat is dan jammer voor hen. Als 

politicus moet je wat assertief zijn. Maar de meesten komen wel zelf naar de pers. Zij hebben er veel 

bij te winnen en wij ook. Er zijn er die heel vlug bellen, die dat zelfs veel te veel doen. Je hebt er die 

voor het minste naar de krant bellen. In Brugge zijn er schepenen die ongeveer elke dag iets te melden 

hebben, maar er zijn er ook waar ik in die drie jaar nog nooit een telefoontje van gekregen heb.” 

 

� Zijn politici in Brugge daar meer mee bezig dan politici in de kleinere gemeenten? 

“Ja, dat is zo. Als ik soms naar mensen in Blankenberge bel, vallen ze compleet uit de lucht, omdat ze 

niet weten dat hun verhaal interessant genoeg is om in de krant te komen. Soms moet je ze echt wel 

uitdrukkelijk zeggen dat ze altijd mogen bellen als ze dergelijk nieuws hebben, omdat ze dat zelf niet 

goed beseffen.”  
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� Merkt u dit verschil bijvoorbeeld ook tussen mensen in het bedrijfsleven?  

“Ja. Elke dag zijn er wel 2 of 3 nieuwe of vernieuwde winkels die melden dat ze hun winkel zullen 

openen. Ze vragen dan of dat groot in de krant mag, maar wij moeten ook opletten dat we geen 

promoblaadje worden. Als journalist word je dagelijks ‘gebombardeerd’ met dergelijke berichten. Dat 

is echt ongelofelijk. En wij moeten dan de keuze maken wat wel en wat niet in de krant kan komen.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Ik denk dat die controle bij mij nog iets groter is dan bij de andere reporters, omdat ik niet per stuk 

betaald wordt. Als ik eens een stuk niet breng, dan maakt dat voor mij niet zoveel uit. Als een 

freelancer een stuk niet brengt, dan verdient hij er niets mee en zal zijn bron de volgende keer 

misschien ook beslissen om dergelijke informatie niet meer te brengen, omdat het toch niet in de krant 

komt. En dan verdient die freelancer de volgende keer ook niets.  

Dat is dus wel een probleem dat lokale freelancers hebben. Vaak zijn die zodanig verweven met 

bepaalde bronnen, dat ze bijna hun spreekbuizen worden. Daardoor is het wel goed om in elke editie 

iemand te hebben die vast in dienst is en die er minder mee moet inzitten om een bepaalde bron eens 

wat minder aan bod te laten komen. Wij moeten natuurlijk meer dan spreekbuizen zijn. We moeten 

kritisch staan tegenover onze bronnen.”  

 

� Welke zijn de bronnen waar u het vaakst een beroep op doet? Wie zijn de mensen waar 

u het vaakst mee in contact komt? 

“Sowieso heb je veel contacten met politici. Ik heb ook veel contact met mensen uit de haven van 

Zeebrugge. Je kan niet zeggen: “Dat zijn mijn drie bronnen en zij zorgen ervoor dat mijn krant gevuld 

raakt”. Zo gaat het absoluut niet. Maar er zijn wel een twintigtal mensen waar ik vaak mee in contact 

kom.  

Het is natuurlijk niet omdat je iemand maar één keer per jaar hoort, dat dit daarom een slechte bron is. 

Die kan op dat ene moment fantastisch nieuws hebben. En het is natuurlijk ook aan ons om in kalme 

tijden hen eens op te bellen en te vragen of ze niets hebben van nieuws.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop het nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u 

aanbrengt ten opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Natuurlijk. Er zijn bijvoorbeeld niet veel vrouwen die dit werk doen. Dat is in de journalistiek in het 

algemeen het geval en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het sportnieuws. De sportredactie van Het 

Nieuwsblad bestaat uit alleen maar mannen.  
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Volgens mij zou je soms wel wat andere stukken krijgen, moesten er meer vrouwen zijn. Ik begrijp 

niet goed waarom er zo weinig vrouwen aan journalistiek doen. In Brugge ken ik geen enkele 

vrouwelijke journalist.  

Je kan moeilijk zeggen dat je een ander soort nieuws zou krijgen. Het is natuurlijk een cliché om er 

vanuit te gaan dat er meer berichten zouden komen over de zachte sector. Dat is niet correct. Maar het 

nieuws zou er volgens mij toch wel anders uitzien. 

Wat leeftijd betreft heb je precies een soort tweedeling. Je hebt enerzijds heel wat jonge journalisten 

en anderzijds heel wat veertigers en vijftigers. Daartussen zit bijna niemand. Ik denk dat er tussen de 

beginners en de ervaren mensen, heel wat wegvallen omdat het te druk is of omdat ze niet genoeg 

verdienen.”  

 

� Merkt u een verschil in de onderwerpen die door hen worden aangebracht? 

“Ja. Jonge mensen brengen bijvoorbeeld eerder stukken over het uitgaansleven. En de ouderen maken 

misschien andere keuzes. Maar wij worden sowieso ook voor een deel gestuurd door Mattias, onze 

coördinator in Groot-Bijgaarden. Hij volgt ook die nieuwsstroom en hij kan beslissen om iets niet in 

de krant te plaatsen. Hij is de man die het nieuws managet, hij is nieuwsmanager. Je kan dus nooit 

volledig je zin doen.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Op welk vlak is dat anders bij jou ten opzichte 

van de freelance reporters? 

“Ik denk dat de freelancers meer met Mattias bellen over hun stukken. Bijvoorbeeld over welke 

stukken ze die dag zouden kunnen of willen maken. Ik doe dat ook, maar ik moet daarnaast ook 

rekening houden met wat al die andere correspondenten in mijn editie brengen.  

Ik heb ook een soort overkoepelende rol. Als het ergens fout dreigt te gaan, dan moet ik kunnen 

inspringen. Ik moet ook het overzicht wat proberen te houden over de editie. 

Ik denk dat ik toch wel een 20 of 30 keer per dag bel of mail naar de redactie. Bijna constant eigenlijk. 

We bespreken dan welke onderwerpen we al dan niet gaan doen, wat langer of korter moet, enz.” 

 

� Is het voor de redactie moeilijk om vanuit Groot-Bijgaarden om te gaan met nieuws uit 

het ‘verre’ West-Vlaanderen?  

“Ja. Zij kunnen zich daar moeilijk in inleven. Het is belangrijk dat zij voeling hebben met West-

Vlaanderen. Ze kunnen bepaalde zaken soms moeilijk inschatten. Op die manier krijg je twee kanten: 

de redactie en wij. Soms is dat echt moeilijk. 

Als de Lions Club bijvoorbeeld belt om een cheque te overhandigen, en ze bellen daarnaast 30 keer op 

een jaar met ander nieuws, dan weet die correspondent dat wel, maar de redactie in Groot-Bijgaarden 

weet dat niet. Zij kunnen de waarde daarvan soms moeilijk inschatten. Wij moeten dan een beetje 

onderhandelen.” 
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� Het is dan ook jullie taak om aan hen duidelijk te maken wat al dan niet belangrijk is?  

“Ja. Wij zijn inderdaad een soort ‘verhandelaars van nieuws’. Wij moeten zeggen dat ons nieuws 

belangrijk is. Wij moeten op onze strepen staan.” 

 

� Is het voor iemand in uw positie niet gemakkelijker om daar objectiever in te zijn. Gaan 

freelance correspondenten niet vlugger zeggen dat hun nieuws belangrijk is?  

“Ja. Zij moeten daar echt voor strijden. Dat is waar. Dat is een luxe die ik heb, maar je kan natuurlijk 

geen 6 vaste mensen in dienst hebben. Mattias is daarbij de ‘buffer’. Hij moet inschatten wat 

belangrijk is en dat is volgens mij soms echt heel moeilijk. Je kan moeilijk van hem verwachten dat hij 

overal van op de hoogte is.” 

  

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Hoe vaak krijgt u van de redactie 

de opdracht om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen? Of gaat u vooral 

zelf op zoek naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“De meerderheid van het nieuws zal wel ‘bottom-up’ komen. Wij krijgen het nieuws binnen en 

kunnen al een eerste selectie maken. Maar soms zijn er inderdaad ook zaken ‘top-down’, bijvoorbeeld 

‘Het Grote Fietspadenrapport’. Dat zijn opdrachten die vanuit het nationale niveau komen en waarvan 

wij bepaalde zaken moeten onderzoeken.  

Het is soms moeilijk om een evenwicht te vinden. We hebben het regionaal nieuws en daarnaast 

krijgen we dan nog die extra opdrachten. We moeten bijvoorbeeld ook nog opdrachten doen voor de 

website. Soms hebben we echt wel een groot takenpakket, maar ja, doordat ik vast in dienst ben moet 

ik natuurlijk ook wel meer kunnen doen dan enkel ‘nieuwsjes’ uit de streek verzamelen. Dat is een 

beetje de meerwaarde ervan.” 

 

� Maakt u veel stukken die enkel op de website gepubliceerd worden? Bijvoorbeeld omdat 

er in de papieren versie van de krant te weinig ruimte is? 

“Dat gebeurt niet zo vaak. Voor mij is de site vooral van belang als klankbord. De lezers kunnen er 

reageren op het nieuws. Vaak zetten wij in de krant ook verwijzingen naar de website, met de melding 

dat de lezers daar kunnen reageren op een bepaald stuk, bijvoorbeeld over het nieuwe stadion van Club 

Brugge in Loppem. De lezers kunnen daarover hun mening geven op onze website.”  

 

� Kan u veel nieuws halen uit die lezersreacties? 

“Ja, daar kunnen we vaak wel nieuws uithalen. Bijvoorbeeld van een buurtbewoner van het nieuwe 

stadion in Loppem die ontevreden is omdat hij onteigend zal worden.” 
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� Hebt u veel autonomie?    

“Ik heb veel autonomie. Je moet dat volgens mij ook wel afdwingen. Volgens mij krijg je maar 

autonomie als ze op de redactie voelen dat je goede keuzes maakt. Als je een paar misstappen zou 

doen, dan zouden ze meer zeggen hoe je te werk moet gaan. Ik denk dat ik 90 procent van de dingen 

die ik wil doen ook kan doen.” 

 

� Hebt u meer autonomie dan de freelance correspondenten?    

“Ja, dat is zo. Zij worden veel meer aangestuurd. Soms worden er echt voorstellen van hen 

geweigerd.”  

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Dat probleem is groter wanneer je stuk ook op de nationale pagina’s verschijnt. Dan gaan ze er echt 

veel aan veranderen en in knippen. Daar kan je al rapper eens gefrustreerd van worden.  

Doordat ik vast in dienst ben, heb ik ook toegang tot het systeem in Groot-Bijgaarden. Ik zie wat er 

met mijn stukken gebeurt. Voor de freelancers is dat niet het geval. Ik kan zelfs nog ingrijpen door hen 

op te bellen en te vragen om iets toch te laten zoals het is. Maar meestal veranderen ze niet veel.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Bij ons fietspadenrapport hadden we de lezers gevraagd om ons het slechtste fietspad van hun 

gemeente op te geven. Vele duizenden mensen hebben daarop gereageerd. Dat lijkt mij het beste: dat 

je de mensen informatie laat aanbrengen, maar dat je nog altijd een journalist hebt die gestudeerd 

heeft.” 

 

� Ziet u burgers ook effectief stukken maken?  

“Dat is denk ik ook wel mogelijk. Op veel van onze blogs was dat het geval, dat mensen stukken 

doorstuurden.  

Dat is wel ongelofelijk in vergelijking met vroeger. Vroeger was er niets van interactie, maar nu 

mogen onze lezers over alles hun ‘zeg’ doen en ze doen dat ook. Volgens mij is dat een verrijking, dat 

je de lezer daarbij betrekt. Dat heeft de journalistiek enorm interessant gemaakt. 

Maar om nu te zeggen dat zij onze rol volledig kunnen overnemen? Dat zij de journalisten van morgen 

zouden zijn en bijvoorbeeld ook foto’s zouden maken en opsturen, dat weet ik niet. Ik denk dat je toch 

nog altijd een journalistieke inslag nodig hebt.” 
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� Freelance correspondenten worden betaald voor hun werk. Bij burgerjournalisten zou 

dat niet het geval zijn.  

“Amai, je raakt wel veel gevoelige snaren in onze sector. Maar je hebt inderdaad gelijk. Ik weet niet 

hoe dat zal evolueren.  

Lokale journalisten hebben natuurlijk meer achtergrond. Die kunnen volgens mij de dingen nog altijd 

beter inschatten. Die kunnen filteren. Journalistiek is vaak toch meer dan gewoon een tekstje maken en 

opsturen. Want bij burgerjournalistiek zou de lokale politieke partij ook rechtstreeks zijn mening 

kunnen opsturen. En dat kan toch de bedoeling niet zijn?”   

 

� Maar participatie van de lezer, zoals bijvoorbeeld bij het fietspadenrapport, dat ziet u 

wel zitten? Het treinrapport zal waarschijnlijk ook  wel weer veel meningen van lezers 

opleveren?  

“Ja. Hoeveel gaan er daar niet op reageren? Vorig jaar hebben we het mooiste strand van de kust 

gekozen. Daar hebben ook ongeveer 19.000 mensen op gereageerd. Dat is ongelofelijk. Die mensen 

moesten zich registreren en daar een hele mening over geven. Die bereidheid is echt enorm groot. Je 

voelt echt dat de lezers die moeite willen doen en dat ze zich willen engageren. Ze volgen dat ook echt 

wel. Steeds vaker maken we daarbij gebruik van het internet.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee. Hebben de freelancers niet geklaagd over het feit dat ze nogal weinig betaald worden? Ze 

zeggen altijd dat ze te weinig betaald worden en dat is wel een probleem. Maar de huidige 

economische situatie laat dat niet toe. Ik moet mij daar gelukkig minder van aantrekken. Het is een 

moeilijke sector, vooral die ‘freelancewereld’. De tarieven van de fotografen zijn bijvoorbeeld ook 

gehalveerd.” 

 

� Er moet dus wat idealisme aan te pas komen? 

“Ja. Dat is een feit. Je kan er volgens mij geen grote schatten mee verdienen.” 
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Interview met Piet Lesage 

 (Ieper, 24-03-2009) 

 

leeftijd: 54 

woonplaats: Ieper 

in hoofdberoep: freelance lokale correspondent voor de editie Oostende-Westhoek van Het 

Nieuwsblad, De Zondag, De Streekkrant en de VRT, in bijberoep: onderwijzer  

 

 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt als lokale correspondent? 

“Ik ben correspondent bij Het Nieuwsblad, voor de gemeenten Ieper, Mesen, Zonnebeke en 

Heuvelland. Ik werk ook voor Roularta, voor De Zondag en De Streekkrant. Ik ben ook correspondent 

voor de VRT-nieuwsdienst, vooral voor Radio 2 West-Vlaanderen. Voor die media ben ik naast Ieper, 

Mesen, Zonnebeke en Heuvelland ook nog correspondent voor Poperinge. Mijn werk voor Het 

Nieuwsblad is wel het belangrijkste, omdat dat een dagkrant is.” 

 

� Combineert u dit nog met een ander beroep? 

“Ik geef nog les in het lager onderwijs, in bijberoep. Ik ben zelfstandig journalist in hoofdberoep.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent?  

“Dat is moeilijk. Je staat daar mee op en je gaat daar mee slapen. Je bent er altijd mee bezig, ook in het 

weekend. Ik heb wel het voordeel dat ik op elk moment van de dag boodschappen kan doen of eten 

kan klaar maken. Ik heb veel vrijheid.” 

 

� Hoeveel artikels maakt u ongeveer per dag? Hoeveel procent van de artikels in uw editie  

worden bijvoorbeeld door u geschreven? 

“Ik schrijf voor de editie Oostende-Westhoek. Dat is een heel groot gebied. De grootste stad van onze 

editie is Oostende. Procentueel komt er dus veel meer uit Oostende dan uit Ieper. Ik ben daar eigenlijk 

nog nooit mee bezig geweest om dat te tellen. Misschien één vijfde?” 

 

� Hoe wordt u verloond? 

“Wij worden verloond per stuk. Die stukken zijn ingedeeld in categorieën, per aantal karakters. De 

grootte van het stuk wordt bepaald in samenspraak met onze nieuwsmanager, Mattias.”  
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� Hoe gaat u te werk? Hoe komt u te weten dat er op lokaal niveau ergens iets 

nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Dat is iets dat je in de loop der jaren opbouwt. Je moet een netwerk uitbouwen met tipgevers, zoals 

bijvoorbeeld mensen van de politie en de brandweer. Voor de faits divers moet je op hen rekenen. Zij 

moeten je verwittigen.” 

 

� Krijgt u veel mails of persberichten? 

“Ja. Sedert de komst van ‘het mailverkeer’ zijn er enorm veel organisaties die de pers aanschrijven. Zij 

kunnen onze gegevens opvragen bij de gemeente. De pers is gekend bij de gemeenten. Ik krijg 

dagelijks wel twintig tot dertig mails, gaande van een ‘worstenkaarting’ van het voetbal tot meer 

informatieve zaken.”  

 

� Op hoeveel van die mails gaat u effectief in? 

“Minder dan de helft. Een aankondiging  voor een ‘worstenkaarting’, dat is geen nieuws. Die mensen  

proberen dat in de krant krijgen, maar meestal is dat niet belangrijk genoeg. Soms kan dat wel 

opgenomen worden in de agenda’s die verschijnen, bijvoorbeeld in De Streekkrant. Daarin kan dat dan 

wel opgenomen worden.” 

 

� In welke mate krijgt u informatie van burgers, via mail of telefoon?  

“Je probeert natuurlijk je vrienden, je kennissenkring, warm te maken om, als er iets gebeurd dat 

nieuws is, dit aan mij te melden. Er zijn er een aantal die dat doen, maar anderen hebben die reflex 

niet. Ik heb dus wel een aantal tipgevers.”  

 

� Komt u op die manier veel nieuws te weten? 

“Het meeste nieuws kom je eigenlijk te weten via die officiële kanalen, via mails die je ontvangt. Maar 

dat is nieuws dat de andere media ook hebben. De primeurs, het unieke nieuws, krijg je meestal via je 

persoonlijke contacten. Soms gebeurt dat heel toevallig, soms verloopt dat eerder gericht.” 

  

� Maakt u soms gebruik van officiële informatiebrochures van de gemeente? Gaat u 

daarin actief op zoek naar informatie? 

“Nee. Ieper heeft geen informatiebrochure. Ieper huurt wekelijks wel een bladzijde in De Streekkrant 

en op de websites van de gemeenten kan je ook nieuws vinden.” 
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� Bezoekt u vaak officiële websites zoals sites van lokale politici, gemeentewebsites, sites 

van de diensten voor toerisme? 

“Ja. Ik bezoek bijvoorbeeld wekelijks drie of vier keer de websites van de gemeenten. Op de website 

van Ieper is er bijvoorbeeld een rubriek ‘nieuws’. Daar verschijnen ook persberichten, soms zelfs 

vroeger dan dat ze die per mail opsturen.  

Soms zijn die berichten alleen maar de aanleiding om het nieuws te zoeken. Meestal vertellen ze alleen 

maar het nieuws, het verhaaltje, dat ze willen vertellen, maar soms zit er meer achter. Je mag die 

persberichten dus niet systematisch gaan over nemen. Als het om iets interessant gaat, moet je op zoek 

naar mensen die je er meer informatie over kunnen geven.” 

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

“Nee, niet echt.” 

 

� In welke mate maakt u bij het verzamelen van nieuws gebruik van internet?   

“Niet zo veel.” 

 

� Gebruikt u RSS-feeds? 

“Nee.” 

 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

 “Nee. Dat zou te veel tijd in beslag nemen. Je zou uren lang informatie moeten filteren om misschien 

ooit eens iets interessant te vinden, iets dat lokaal of regionaal nieuws betreft.”  

 

� Of You Tube bijvoorbeeld? 

“Nee.” 

 

� Volgt u ook andere media? Leest u bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws of Krant van West-

Vlaanderen? 

“Het Laatste Nieuws wordt op de redactie in Groot-Bijgaarden bekeken. Als er daarin iets belangrijk 

verschijnt gaan ze het mij wel melden. Ik doet dat eigenlijk niet. Als wij het nu eerst hebben en het 

staat morgen in Het Laatste Nieuws of omgekeerd, de lezer leest geen twee kranten, hij leest maar een 

krant.” 

 

� In welke mate hebt u contact met lokale politici? 

“Heel veel. Er bestaan een aantal officiële kanalen. Elke maand is er bijvoorbeeld een persbabbel van 

het schepencollege van Ieper. Daar vertellen ze natuurlijk ook maar wat ze willen vertellen, maar wij 

kunnen daar als journalist ook wel vragen stellen. Naast het officiële nieuws dat ze kwijt willen, kan je 
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dus ook nog vragen stellen, bijvoorbeeld over zaken die je van de oppositie vernomen hebt. Op die 

manier verneem je wat er op politiek vlak gebeurt.  

Je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op. Je mag dus nooit iemand volledig ‘de dieperik’  in 

schrijven, want dan weet je dat je de volgende week of de volgende maand niet meer terug moet gaan 

naar die persoon. Je moet altijd een beetje een evenwicht zoeken.” 

 

� Gaat u vaak naar de gemeenteraden?  

“Ja, altijd en naar allemaal.” 

 

� Wat is voor u het interessantste: de persbabbels of de gemeenteraden op zich? 

“Op de persbabbel van het schepencollege krijg je meer achtergrond bij de dossiers, op een 

gemeenteraad krijg je ook de mening van de oppositie. Beiden zijn belangrijk.” 

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn? 

“Ja. Er zijn er die systematisch proberen om in de media te komen en er zijn er ook die niet beseffen 

wat ze misschien wel missen.”   

 

� Kunt u daarvan een voorbeeld geven? 

“Een schepen van openbare werken had een belangrijk dossier. In de twee hoofdstraten van zijn 

gemeente lagen de kasseien los en ze gingen die vervangen door asfalt. Dat is een zeer ingrijpende 

verandering voor dat dorp. Ik vernam dit nieuws ‘via via’. Ik heb die schepen opgebeld en hij was zo 

verwonderd dat dit nieuws is. Natuurlijk is dat voor mij nieuws.  

Er is ook een burgemeester die mij wekelijks twee of drie keer opbelt, voor futiliteiten, om toch maar 

in de pers te kunnen komen.” 

  

� Zijn er bijvoorbeeld ook verenigingen die dat proberen? 

“Ja. Elke vereniging die zijn twintig of dertig jarig bestaan viert of die denkt iets speciaals te hebben, 

stuurt mij een mail of een brief. Ofwel delete ik die of beantwoord ik ze en zeg ik dat het me spijt, 

maar dat ik geen plaats heb. Tenzij het natuurlijk interessant genoeg is, dan kan je er toch verder op in 

gaan.” 

 

� En bedrijven? 

“Minder. Dat gebeurt niet veel. In verhouding wordt ik veel meer ‘aangeklampt’ door verenigingen en 

organisaties.” 
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� Hoe verloopt het contact met die lokale politici. Is het vooral u die hen contacteert of 

eerder omgekeerd? 

“Dat hangt af van persoon tot persoon. Ik vraag dat wel en sommigen doen dat ook uit zichzelf, maar 

anderen gaan dat nooit doen. De ene gaat dat spontaan doen, de andere eerder occasioneel en er zijn er 

ook die nooit die reflex gaan hebben.” 

 

� Krijgt u soms informatie ‘off the record’, bijvoorb eeld van lokale politici of van mensen 

in bedrijven? Hoe gaat u daar mee om? Hoe zouden ze reageren als u dat niet helemaal 

zou respecteren? 

“Ja. Als je in de toekomst nog met die mensen wil samenwerken, moet je dat respecteren.” 

 

� Is het al gebeurd dat u dit om bepaalde redenen niet hebt kunnen respecteren? Hoe 

reageren die mensen dan? 

“Het is niet omdat je bepaalde achtergrondinformatie niet brengt, dat je geen verbanden kan leggen en 

het onderwerp niet op een andere manier kan belichten. Je hoeft die ‘off the record’ informatie niet 

altijd te gebruiken. Die achtergrondinformatie is meestal de aanleiding om iets te doen, zonder dat je 

die informatie echt gaat gebruiken. Als je dat niet respecteert gaan de deuren dicht.”  

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Dat is wederzijds. We hebben elkaar nodig. Je moet elkaar respecteren. Ik kan een kritisch artikel 

schrijven over een burgemeester, maar ik mag hem natuurlijk niet helemaal de grond in boren. Hij 

weet natuurlijk ook wel dat we elkaar nodig hebben.” 

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn? Komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Ja. Voor de faits divers zijn dat vooral de  hulpdiensten, de politie en de brandweer. Ik bel toch 3 à 4 

keer in de week naar de korpschef van de politiezone van Ieper. Ik bel ook af en toe naar het parket. 

Het is zo dat het parket naar de pers toe ook zelf informatie verspreidt. Zij sturen dagelijks 

‘parketberichten’, al is het maar met de melding dat het parket vandaag niets te melden heeft.  

Gisteren kreeg ik bijvoorbeeld een bericht over diefstallen in jeugdcentra en horecazaken in onze 

regio. Er is op dit moment een vermoeden dat er een bende aan het werk zou zijn. Ik ben dat vandaag 

aan het uitzoeken.” 
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� Gebeurt het soms dat ze bepaalde informatie liever niet vrijgeven? 

“Als er een ongeval gebeurt, mogen de gewone politiemensen die ter plaatse gaan geen informatie vrij 

geven. Ook al weet ik om welke auto het bijvoorbeeld gaat en wie er in zit, ze gaan steeds zeggen dat 

je moet bellen naar hun chef. Vroeger was er hier een persverantwoordelijke, maar die is op dit 

moment opnieuw beginnen studeren. Die functie is nog niet opnieuw ingevuld, zodat de korpschef dat 

nu zelf moet doen. Om de identiteit van een slachtoffer te vernemen, moet je de politie opbellen en 

dan gaan ze die gegevens meestal wel geven.” 

 

� Volgt u ook rechtszaken? 

“Nee. Iemand anders doet dit voor deze regio. De rechtzaken in Ieper zijn meestal in de voormiddag 

en ik geef vier voormiddagen per week les.” 

  

� Zijn er dan nooit overlappingen? 

“Nee. Die zaken worden duidelijk afgesproken en het is natuurlijk ook de taak van Mattias om dat te 

coördineren.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? Op basis waarvan gaat u uw 

bronnen bijvoorbeeld selecteren. Gaat u geregeld iemand opnieuw contacteren die u al 

eens in het verleden geïnterviewd hebt, of gaat u vaak ook nieuwe mensen zoeken?  

“De informatie die je zoekt ga je bij voorkeur vragen aan iemand waarmee je een vertrouwensband 

hebt. Deze personen gaan ook vlugger informatie lossen. Met die informatie kan je dan ook naar 

iemand nieuw toe gaan. Dat is ook afhankelijk van het soort nieuws. 

Er is bijvoorbeeld een meisje dat voor drie maanden naar Ghana gaat als ontwikkelingshulp. Zij heeft 

zelf de pers gecontacteerd. Er zijn dus mensen die zich zelf aanbieden omdat ze iets doen waarvan ze 

vinden dat veel mensen het mogen weten. De vraag is dan altijd of we daar op in kunnen gaan of niet. 

Dat hangt vaak samen met de vraag of er nog plaats in is de krant. Als dat zo is, dan dit misschien wel 

een leuk verhaal opleveren.” 

 

� Ondervindt u veel concurrentie van andere lokale correspondenten? Van Het Laatste 

Nieuws of Krant van West-Vlaanderen bijvoorbeeld? 

“Er is een gezonde concurrentie. Wij gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. We weten dat de ene 

soms een primeur gaat hebben en dat het de andere keer de andere zal zijn. Het gebeurt dan wel eens 

dat je vloekt, maar eigenlijk is dat meer een spelletje. Het Laatste Nieuws is de grootste concurrent. Op 

hoger niveau zijn dat echt concurrenten, maar op lokaal niveau kom je elkaar dagelijks of wekelijks 

tegen. Wij gaan gewoon vriendschappelijk met elkaar om en we respecteren elkaar.” 
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� Werken jullie soms ook samen? Bijvoorbeeld als u iets gemist hebt?  

“Ja, dat gebeurt wel. Dat is ook wederzijds. Stel dat de ene niet naar een persconferentie kan gaan, dan 

kan je aan de andere vragen of je nadien de informatie mag opvragen. We gaan elkaar natuurlijk nooit 

primeurs weggeven.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Ja, dat speelt natuurlijk mee. Ik heb daar niet direct een zicht op, maar dat zal wel meespelen denk 

ik.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak wordt u gecontacteerd? 

“Dagelijks, op verschillende momenten. Er zijn twee soorten nieuws. In de krant staat er ‘nieuws’, 

maar er zijn ook reportages die iets minder nieuwswaarde hebben of die niet tijdsgebonden zijn. 

Net als de andere correspondenten, doe ik elke week een aantal voorstellen aan Mattias. Hij krijgt dat 

allemaal binnen en hij moet op basis van dat aanbod bepalen wat er allemaal  interessant is en of het 

kan verschijnen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin dat ik 20 onderwerpen opgeef, als hij maar plaats 

heeft voor zes stukken. Hij maakt dus een selectie waarover er nog gediscussieerd kan worden. Als hij 

iets schrapt waarvan ik vind dat dit wel belangrijk is, dan bel ik daarover en dan komen we wel tot een 

overeenstemming. Die zaken worden dus gepland. 

Daarnaast heb je ook nog het nieuws van vandaag dat morgen in de krant moet staan. Dergelijk nieuws 

verneem je via die kanalen die je na verloop van tijd hebt opgebouwd. Naargelang het unieke van het 

nieuwsfeit krijgt het meer of minder plaats in de krant. Als er bijvoorbeeld een inbraak gebeurt in een 

restaurant, dan wordt dat gewoon een kort berichtje. Als het daarentegen om een sterrenrestaurant 

gaat, zoals vorige week, dan wordt het een groter bericht. Als het om een jeugdhotel gaat, dan is dat 

iets unieks en dan maken we daar een reportage over.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Meestal stellen wij de onderwerpen zelf voor. Als correspondent heb je meer voeling met je streek. 

Mattias die in Groot Bijgaarden zit krijgt ook wel mailtjes en het gebeurt dan wel dat hij een opdracht 

geeft. Maar meestal komt het van jezelf.” 
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� Vindt u dat u voldoende autonomie hebt? 

“Ja. Het enige probleem dat we in onze editie van Het Nieuwsblad hebben is plaatsgebrek. In de editie 

Oostende-Westhoek zijn er heel veel gemeenten. In elke gemeente is er wel iets van nieuws. Er zijn 

een aantal beroepsjournalisten die elke dag nieuws aanleveren en vaak is de bemerking dat wat je 

aanbrengt wel interessant is, maar dat er geen plaats is. Dat is wel soms frustrerend.” 

  

� Verschijnen die stukken dan niet op de website? 

“Ja, dat gebeurt wel.” 

  

� Maakt u soms foto’s? 

“Ja. Ik deed dat vroeger ook al. Ik verzorg al een paar jaar de weblog over Ieper, voor Het Nieuwsblad. 

Ik heb daar ook altijd al foto’s opgeplaatst die ik zelf neem. Ik ben dus wel vertrouwd met fotografie. 

Dat is niet nieuw voor mij. Ik heb ook een opleiding theaterregie gevolgd en compositieleer was daar 

ook een onderdeel van, dus qua beeldvorming heb ik wel een beetje achtergrond.” 

 

� Kunt u de berichten voor die weblog rechtstreeks online plaatsen? Worden die stukken 

nog bekeken door iemand van de redactie? 

“Nee, dat staat er rechtstreeks op.” 

 

� Geeft de redactie daar achteraf soms een opmerking op? 

“Nee, we zijn daar tamelijk vrij in. Het is vooral de bedoeling om zoveel mogelijk interactief te 

werken. We moeten de mensen zoveel mogelijk laten reageren. Op de weblog kunnen de mensen hun 

mening geven over een artikel. Voor de krant is dat moeilijker.” 

 

� Zijn er veel mensen die reageren? 

“Ja en nee. Je moet dat een beetje nuanceren. Sedert een paar weken is de lay-out veranderd. Niet 

alleen van de papieren krant, maar ook van de online artikels.  

Vroeger stond de weblog apart. Door mijn foto aan te klikken kreeg je alle berichten over Ieper. Sedert 

begin maart zitten die blogberichten verwerkt tussen de gewone krantenberichten. Daardoor zijn er 

sommige mensen die vroeger vaak reageerden, die de berichten niet zo gemakkelijk meer terugvinden. 

Ze vinden hun weg nog niet zo goed in de nieuwe lay-out van de website. Daardoor is het aantal 

reacties nu wel iets minder dan vroeger.  

Er zijn sowieso altijd wel berichten waar niemand op reageert, maar als het gaat om nieuws dat leeft 

bij de mensen, dan krijg je soms meer dan 100 reacties op één bericht.”  

  

� Haalt u soms ook nieuws uit die lezersreacties? 

“Ja, soms wel.”  
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� Om welke informatie gaat het dan? Kunt u daar een voorbeeld van geven? 

“Een half jaar geleden was er hier in de buurt een pyromaan aan het werk. Via reacties op de weblog 

heb ik informatie gekregen over andere feiten die daar ook verband mee hielden, bijvoorbeeld het 

gooien van stenen van bruggen boven de autosnelweg.” 

 

� Kan het gebeuren dat het om informatie gaat waar de politie nog niet van op de hoogte 

is?  

“De politie weet dat meestal wel, maar zij maken ook niet alles bekend aan de pers. Als je dan zelf de 

politie contacteert, dan gaan ze dat nieuws wel toegeven. Je moet die informatie altijd checken.” 

  

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat?  

“Het probleem is soms dat ze stukken voorzien die ze ook nationaal gaan brengen en dat die afspraken  

met nationaal soms verkeerd lopen. Ofwel keert het stuk terug naar regio, ofwel verschijnt het 

nationaal, maar dat wordt dan nationaal maar een klein berichtje. Soms is dat ook frustrerend, want het 

werk dat je doet is daarom niet minder. Het uitschrijven is niet het grote werk. Het grote werk is het 

verzamelen van je informatie en verschillende invalshoeken zoeken.” 

 

� Verandert de eindredactie nog veel aan uw stukken? De kop bijvoorbeeld? 

“Dat gebeurt soms. Aan de teksten zelf veranderen ze niet veel. Je moet natuurlijk wel de lengte 

respecteren, maar met het nieuw systeem kunnen we zelfs niet anders dan dat te respecteren, omdat het 

afgebakend is. Als je stuk te lang is kan je het niet versturen. Soms gaan ze een titel ook een beetje 

spectaculairder maken.”  

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Misschien via de website. De bedoeling is dat er via de website interactief met de inwoners gewerkt 

wordt. Daar wordt meer en meer naar gestreefd. 

Er wordt online gevraagd naar reacties, bepaalde interessante reacties kunnen dan naar de papieren 

krant teruggekoppeld worden. Het is dus niet zo dat de mensen zelf artikels gaan produceren, maar dat 

ze gaan reageren op dingen wij aanbrengen.  

Als er in die reacties spelfouten staan, laten we dat zo, maar als ze grof beginnen doen, dan 

verwijderen we die reacties wel.” 
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� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Veel hangt af van toevalligheden. In dit soort job kun je weinig dagplanningen maken. Ik kan wel 

voorzien aan welke reportage ik werk, welke interviews ik ga doen, enz. Maar als er plots iets gebeurt, 

dan moet je daar naartoe. Dat is een gewoonte, een manier van leven. Ik kook bijna elke dag maar ik 

moet dikwijls het vuur uitdraaien om te vertrekken, omdat er ergens een ongeluk gebeurd is, of een 

brand. Dat moet de dag erna al in de krant staan.”  
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Interview met Carlo De Winter 

 (Ieper, 16-04-2009) 

 

leeftijd: 37 

woonplaats: Wevelgem 

freelance online lokale correspondent voor Nieuwsblad.be, in hoofdberoep: ICT-coördinator in 

het onderwijs 

 

 

 

� Wat is uw taak bij Het Nieuwsblad? 

“Ik ben lokale correspondent voor Nieuwsblad.be. Ik maak berichten voor de gemeentewebsites van 

Wevelgem en Menen. In Wevelgem is er een fotograaf, een printcorrespondent en ikzelf. Mijn vader is 

ook printcorrespondent voor Het Nieuwsblad in Menen.” 

 

� Combineert u al dit werk nog met een ander (hoofd)beroep? 

“Ja. Ik ben voltijds ICT-coördinator in het onderwijs.” 

 

� Wat bent u van opleiding? 

“Ik ben informaticus.” 

 

� Hoe lang doet u dit werk al?  

“Eigenlijk ben ik begonnen als printcorrespondent in 1990. Dat is gegroeid vanuit familiale 

omstandigheden. Mijn vader schreef al langer voor de krant, voor Wevelgem, Menen, Lendelede en 

Moeskroen. Ik ben hem daar op een bepaald moment bij beginnen assisteren. Ik ben begonnen in 

Wevelgem, voor Het Volk. Mijn vader was ook correspondent voor Het Volk. Wij zijn mee overgestapt 

toen dat Het Nieuwsblad werd.  

In oktober 1994 werd ik verkozen voor de gemeenteraad in Wevelgem. Op dat moment hebben ze ook 

tegen mijn vader gezegd dat hij niet meer voor Wevelgem zou kunnen schrijven. Van 1995 tot 2006 

heb ik bijna niets meer gedaan voor de krant. Ik zorgde wel nog voor de dagelijkse 

activiteitenkalender. Dat heeft niets te maken met politieke kleur.  

In 2006 zijn ze bij Het Nieuwsblad begonnen met blogs. Ik ben toen begonnen als onlinecorrespondent 

voor de blog van Menen. Een collega van mij deed dit voor Wevelgem, maar die plaatste daar maar 

een berichtje per maand op. Hij zag dat dus niet meer zitten en ze hebben toen aan mij gevraagd of ik 

naast de blog voor Menen ook nog de blog voor Wevelgem wou doen.  
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Op die blogs komen er dus dagelijks extra berichten. Meestal zijn dat dingen waarvoor er in de krant 

geen plaats is, bijvoorbeeld berichten van de burgerlijke stand. Het is meer het soort nieuws dat ook in 

Krant van West-Vlaanderen verschijnt. Vroeger waren er voor die gemeenten twee aparte websites: je 

had de gemeentewebsite en je had de blog. Nu is dat onlangs één site geworden. 

Ik doe dus vooral de aanvullingen voor de website. Soms doe ik ook eens iets extra. Vorige week 

zaterdag ben ik ergens een foto gaan nemen omdat niemand anders van de collega’s beschikbaar was.”  

 

� Hoeveel bezoekers hebben u pagina’s, per dag of per week? 

“Via Google Analytics weet ik welke pagina’s op mijn blog het meest bekeken worden en dat zijn de 

berichten van de burgerlijke stand. De overlijdensberichten worden het meest bekeken. Ik heb wel de 

indruk dat die Google Analytics nog niet helemaal goed werkt. Vorige week zou ik tussen de 300 en 

600 bezoekers gehad hebben per dag en deze week zou dat zelfs een aantal keer boven de 2000 

geweest zijn. Dat klopt volgens mij niet. Ik denk wel dat die Google Analytics goed is als 

waardemeter, om te zien welke artikels het meest aangeklikt worden.”  

 

� Hoe wordt u verloond?  

“Voor de website krijg ik een maandelijks bedrag. Ze verwachten dan dat je dagelijks een berichtje 

publiceert. Ik heb collega’s die daar 25 berichten per maand op plaatsen, meestal dingen die ze 

kopiëren uit berichten die zij ontvangen. Ik doe dat niet. Ik pas die teksten eerst wat aan, ik zoek 

bijpassende foto’s, ik maak ook zelf ‘banners’, enz.  

Vorige maand had ik in Wevelgem 60 berichten en in Menen waren dat er 56. Eigenlijk verdien ik 

exact hetzelfde als iemand die er maar 25 maakt. Dat heeft denk ik een beetje te maken met mijn 

eergevoel. Er is bijna niets dat ik ontvang dat ik niet wil verwerken. Mensen sturen mij van alles van 

informatie op. Bijvoorbeeld wanneer ze met hun vereniging op daguitstap gaan. Voor de krant is dat 

niet interessant genoeg. Ik vraag dan of ze mij ook een foto willen opsturen en ik plaats dat daarna 

online. Op die manier heb ik veel meer berichten.”  

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent?  

“Te veel volgens de vergoeding. Het is de bedoeling dat er dagelijks iets verschijnt, dus ben ik daar 

ook dagelijks mee bezig.  

In Menen heb ik een aantal reeksen lopen. De bedoeling is dat dit mijn werk wat vereenvoudigd. Elke 

maandag is er de reeks ‘Groeten uit Kameroen’. Iemand uit Lauwe, een deelgemeente van Menen, 

woont in Kameroen en zij vertelt elke week over haar leven daar. Zij woont er met haar twee kleinste 

kinderen en haar man. Haar oudste twee kinderen studeren in Europa.”  

Op dinsdag heb ik dan de reeks ‘Oases van rust’. Daar verschijnt telkens een foto van een man die 

foto’s neemt over mooie landschappen langs de Leie of andere rustige plaatsen in Menen.  
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Op woensdag is er ‘Menen in oude prenten’. Die reeks bestaat ook in Wevelgem: ‘Wevelgem in oude 

prenten’. Dat zijn telkens foto’s van die gemeente uit de jaren ’20 of ’30. Daarnaast staat een foto van 

hoe die plaats er nu uitziet. Er is een fotograaf die mij daarbij helpt. Hij neemt die foto’s. Ik hoef ze 

enkel maar online te plaatsen.  

Op donderdag komen de berichten van de burgerlijke stand online. Dat zijn zowel de geboorten, 

huwelijken, jubilea als de sterfgevallen. 

Op vrijdag is er ‘Bedrogen werkelijkheden’. Dat is een reeks met foto’s van alledaagse gebeurtenissen. 

Die foto’s worden gemaakt door een man die dat graag doet. Hij neemt overal foto’s langs de straten. 

We noemen dat dus ‘straatfotografie’.  

Op zaterdag is er dan ‘Bakkers in Menen’. In Menen zijn er 26 bakkerijen en elke week komt één van 

hen aan bod. Ik heb daarvoor ook een medewerker die al deze bakkerijen gefotografeerd heeft. En op 

zondag komt de voetbalverslaggeving online.  

Op die manier wordt er elke dag minstens één bericht online geplaatst. Dat zijn dus allemaal zaken die 

niet in de krant komen, maar wel op de website. In Wevelgem heb ik wel minder van die reeksen.  

Ik heb zonet ook een mail gekregen met een aankondiging voor een tentoonstelling, met een aantal 

foto’s erbij. In de krant komt dat heel kort, maar ik zal dat ook online plaatsen met die foto’s. 

Voor de voetbalcompetitie begon heb ik alle voetbalclubs van Menen en Wevelgem aangeschreven en 

gemeld dat ze elke zondagavond een verslag met foto op de website kunnen hebben. Ik kan zelf niet 

elke match bekijken, maar als ze mij een verslag sturen dat op een correcte manier is opgesteld, ga ik 

dat publiceren. In Wevelgem hebben daar twee van de drie ploegen op gereageerd en in Menen twee 

van de zes. Dat komt dus enkel op de website. In de krant wordt er heel kort vermeld wat de eindstand 

was en wie de doelpunten gemaakt heeft, op de website kan daar een verslag en een foto bij.” 

 

� Wordt er soms ook in de krant vermeld dat lezers meer informatie kunnen vinden op de 

website? 

“Ja. Dat lukt heel goed in gemeenten waar de printcorrespondent en de onlinecorrespondent dezelfde 

persoon is. Als je met twee mensen samenwerkt is dat niet altijd evident. Met mijn vader lukt dat wel 

redelijk goed, want ik mail en ik zie hem veel. Met mijn collega in Wevelgem verloopt dat iets minder 

vlot.” 

 

� Brengt u daarnaast bijvoorbeeld ook faits divers of politiek nieuws? Of is het vooral de 

printcorrespondent die dit doet?  

“Het is natuurlijk de bedoeling om niet te veel dubbel werk te leveren. We moeten zorgen dat die 

dingen niet overlappen. De verslaggeving van de gemeenteraad komt in de krant, maar de 

aankondiging van de gemeenteraad met de agenda staat op de website. Ik zorg voor die aankondiging. 

De verslaggeving van die gemeenteraad wordt dan verzorgd door de printcorrespondent. Ik ga dus niet 

naar die gemeenteraad. 
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Vorig jaar heb ik ook geprobeerd om politici eens op een andere manier in het nieuws te brengen. Ik 

heb lokale politici via mail een aanbod gedaan om te vertellen over wat zij doen tijdens de vakantie. In 

de zomer staat er soms over ministers in de krant naar welk land zij op vakantie gaan. De mensen 

willen dat ook wel eens weten van politici uit Menen en Wevelgem. Ik vroeg ze dus om een kort 

verslag te maken over hun vakantie, maar ze waren daar niet echt enthousiast over. Dat is dus eigenlijk 

geen politiek nieuws, maar dat is wel nieuws over politici, nieuws dat op de website kan staan.” 

 

� Zijn er veel afspraken tussen de printcorrespondenten en uzelf?  

“Wij hebben eigenlijk weinig afspraken. Als het om een grote activiteit gaat weet ik dat het per 

definitie in de krant komt. Soms ontvang ik informatie over een bepaalde gebeurtenis en dan vraag ik 

aan de printcorrespondenten of daarover iets in de krant zal verschijnen. Zij weten dat ook niet, want 

zij moeten dat ook eerst vragen aan de redactie. Daarna zeggen ze aan mij of het al dan niet in de krant 

komt. Als dit niet het geval is, dan vermeld ik het op de website.” 

 

� Op welke manier verneemt u vooral nieuws? Hoeveel van u informatie ontvangt u 

bijvoorbeeld via mail?  

“Heel veel. Verenigingen treden vaak zelf naar buiten met informatie. Mijn mailadres staat ook in de 

perslijst van Menen en in die van Wevelgem. In Menen werkt dat bijna perfect. Daar gaat er bijna 

geen enkele vereniging de pers zelf contacteren. Zij sturen gewoon een mail naar de persdienst van de 

stad Menen en die sturen dat daarna naar ons. Op die manier ontvang je heel veel informatie. In 

Wevelgem werken de verenigingen nog veel zelfstandiger. Ik heb deze week ook nog wel een aantal 

mails gekregen, onder andere van ‘Het Davidsfonds’. Gisteren kreeg ik ook een telefoon van een 

seniorenafdeling van een of andere vereniging met de vraag of er een foto op de website kon geplaatst 

worden. Mensen gaan mij dus heel vaak zelf contacteren. Mijn foto staat ook op de website, boven het 

gemeentemailadres van Het Nieuwsblad.” 

 

� Mailen ze u ook op uw privé mailadres?  

“Als ik mensen een mail stuur, dan doe ik dit met mijn eigen mailadres, maar ik teken onderaan wel 

met wevelgem@nieuwsblad.be of menen@nieuwsblad.be. Maar meestal antwoorden mensen op mijn 

mail, dus komt dat opnieuw privé toe.” 

 

� Zijn er in Menen of Wevelgem mensen die een lokale (nieuws)site of blog hebben? 

“Nee. In Menen was er wel een website met links naar alle websites die over Menen gaan, maar die 

wordt niet meer onderhouden. Ik ben wel geabonneerd op Google Alerts. You Tube heeft ook zoiets. 

Morgen ga ik op de website van Wevelgem een bericht plaatsen over een ‘tandem-parachutesprong’ in 

Moorsele. Er staat daar een mooi filmpje over op You Tube. Toen het in Menen ‘100 dagen’ geweest 

was, stonden er de dag erna ook een aantal filmpjes op You Tube.” 
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� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

“Op Netlog heb ik een account om de contacten van mijn kinderen in de gaten te houden. Met alle 

respect, maar Netlog wordt volgens mij voor twee derde bevolkt door jongeren onder de achttien. Op 

Facebook ben ik wel actief, maar op die manier verzamel ik niet echt nieuws. Ik hou dat wel een 

beetje in de gaten, maar ik heb niet de indruk dat ik op die manier extra informatie kan vinden.” 

 

� Hoe verneemt u die informatie van de burgerlijke stand? 

“Ik heb daar heel wat moeten voor rondbellen en mailen. De burgemeester heeft daar ook zijn 

toestemming voor moeten geven op het schepencollege. Het heeft een paar maanden geduurd 

vooraleer dat in orde was, terwijl ik enkel dezelfde informatie nodig heb als Krant van West-

Vlaanderen. Het is niet meer dan dat, maar ze deden daar eerst toch wat moeilijk over. Nu is het in 

orde en krijg ik wekelijks een mailtje met die informatie.” 

 

� Mensen kunnen op de website ook reageren op artikels of berichten. Wat voor reacties 

zijn dat vooral? Kunt u daar soms informatie uithalen?  

“Nu en dan komt er wel een reactie. Over het algemeen is dat wel beperkt. De meeste reacties komen 

eigenlijk van verenigingen. Ze sporen de andere lezers dan aan om ook eens een kijkje te nemen op 

hun website omdat daar nog meer informatie te vinden is. Het onderwerp bepaalt dat eigenlijk. Een 

tijdje geleden was er in Ieper een bericht over een pedofiele priester. Ze hebben de mogelijkheid om 

reacties te geven moeten afsluiten omdat daar te veel en te erge reacties op kwamen.” 

 

� Kunnen jullie die reacties zelf modereren?  

“Op de vorige blog verschenen die reacties automatisch. Wij konden ze nadien verwijderen of 

aanpassen. Soms zat daar wel ‘spam’ tussen, dus ik moest soms wel eens iets verwijderen. Nu de 

website vernieuwd is, kunnen wij zelf modereren voor onze eigen gemeente. Voorlopig wordt dit nog 

gedaan vanuit Groot-Bijgaarden, maar het is de bedoeling dat wij dat op termijn zelf doen.” 

 

� Ondervindt u soms concurrentie van andere lokale correspondenten? Van Het Laatste 

Nieuws of Krant van West-Vlaanderen bijvoorbeeld? Of zijn die van Het Laatste Nieuws 

meer in een ander soort nieuws geïnteresseerd? 

“Het Laatste Nieuws is voor zover ik weet toch wel redelijk zwak wat betreft hun berichtgeving over 

Wevelgem en Menen. Online hebben ze ook niets. Met de correspondent van Krant van West-

Vlaanderen is er soms wel wat strubbeling.” 
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� In West-Vlaanderen zijn er nog niet zoveel interactieve gemeenten, dus zijn er ook nog 

niet zoveel onlinecorrespondenten. Kent u sommigen van hen? Hebben jullie soms 

contact? 

“In Ieper doet de printcorrespondent ook de website. In Waregem en Brugge is dit volgens mij ook het 

geval. Je kan dat nu eigenlijk moeilijker zeggen dan vroeger omdat je het verschil niet meer ziet tussen 

de blog en de artikels. Ik denk sowieso dat zij dat nog op een minder frequente manier doen dan ik. In 

West-Vlaanderen moet dat nog wat worden uitgebouwd.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak wordt u gecontacteerd door Jana 

Wuyts of haar medewerkers? 

“Met de regioredactie verloopt dat contact via mail. Ik heb deze week een artikel over een website op 

mijn blog geplaatst, waarbij ik vergeten was om een link naar die website toe te voegen. Ze hebben 

mij dan gezegd dat ik die er nog moest bij plaatsen.  

Jana stuurt ook af en toe wat tips, onder andere met links naar eventueel interessante websites, een site 

met statistieken over bouwvergunningen bijvoorbeeld. Toen ze overschakelden van de oude op de 

nieuwe website ben ik ook eens naar Groot-Bijgaarden geweest om wat uitleg te krijgen. Ik kan mij 

inbeelden dat dat voor een aantal mensen heel nuttig was, maar als je zoals ik in de informaticabranche 

zit is dit wel wat overbodig.”  

 

� Vindt u dat u voldoende autonomie hebt? 

“Inhoudelijk worden wij niet echt veel  gestuurd. Ik vind dat niet erg, want ik werk graag zelfstandig. 

Volgens mij hebben zij te weinig tijd om dat allemaal inhoudelijk te bekijken.  

Het gebeurt soms dat mensen in plaats van iets naar mij te mailen, dit doorsturen naar de redactie in 

Groot-Bijgaarden. Jana of een van haar medewerkers stuurt dat dan door naar mij zonder dat ze 

eigenlijk kijken waarover het gaat. Ze hebben daar ook geen tijd voor. Ze kijken gewoon over welke 

gemeente het gaat en sturen dat naar ons door, ook al gaat het over iets wat totaal niet interessant is. 

Het is dan aan ons om te beslissen of wij het erop plaatsen.  

Wij mogen bepalen of het al dan niet interessant is. Of ik daar nu een aankondiging voor een 

breiavond op plaats, of een aankondiging voor een pornofilm in het cultureel centrum, ze gaan mij niet 

tegenhouden. Achteraf zou ik misschien wel een opmerking kunnen krijgen omdat ik zoiets er heb 

opgeplaatst.    

Ik weet van een aantal collega’s dat ze wel eens een opmerking krijgen omdat ze soms maar twintig 

berichtjes hebben per maand, in plaats van de beoogde dertig. Voor sommige mensen kan het wel 

nuttig zijn dat ze af en toe een opmerking geven, maar voor mijzelf vind ik dat niet echt nodig.” 
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� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Wij krijgen een kleine vergoeding om die blog te maken. Ze zouden graag hebben dat wij ook zelf de 

straat op gaan en extra informatie zoeken of foto’s maken, maar ik heb daar geen tijd voor en voor dat 

bedrag doe ik dat ook niet. Foto’s zijn wel leuk, dus heb ik enkele vrijwilligers die voor mij foto’s 

maken. Dat zijn mensen die dat graag doen, als een hobby. Dat is wel goed, want op die manier kan ik 

die reeksen maken. Ik heb dus een aantal medewerkers die daar niet voor betaald worden.” 
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Interview met Tessa Coeckelberghs 

 (Gent, 28-03-2009) 

 

leeftijd: 25 

eindredacteur en reserve ‘in’ op de regionale redactie van Het Laatste Nieuws in Kobbegem  

 

 

 

� Wat is uw functie bij Het Nieuwsblad? 

“Ik ben eindredacteur op de regioredactie. Dat is niet altijd voor West-Vlaanderen, maar meestal wel. 

Niet iedereen zit vast op één bepaalde editie. Ik ben ook reserve ‘in’.”  

 

� Hoe is de regionale redactie opgebouwd?  

“We hebben een kantoor in Brugge, waar er twee nieuwsmanagers zitten, en daarnaast heb je de 

redactie in Kobbegem. Daar zijn er ‘in’s’ en ‘uit’s’. De ‘in’-kant, dat zijn nieuwsmanagers en die staan 

in voor het verzamelen van het nieuws en de samenwerking met de correspondenten. De ‘uit’-kant is 

de eindredactie.  

Een ‘vroege’ nieuwsmanager maakt aan het begin van de dag het ‘budget’ op. Dat is een soort 

planning. Hij maakt ook al afspraken met de journalisten. Het budget wordt voor een stuk opgemaakt 

aan de hand van wat de lokale correspondenten zelf voorstellen en wat er van nieuws is. Soms worden 

er ook stukken besteld door de redactie. Daarna stuurt de ‘vroege’ nieuwsmanager het budget door 

naar alle eindredacteurs. En wij maken dan de pagina’s, op basis van wat we binnen krijgen.” 

 

� Hoe verloopt het contact tussen de redactie in Kobbegem en die nieuwsmanagers in 

Brugge? Zijn er soms vergaderingen? 

“Nee. Dat contact verloopt meestal telefonisch of via mail.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de lokale medewerkers in de andere provincies? Zijn er 

daar ook lokale kantoren zoals in Brugge? 

“Nee. Dat is enkel zo in West-Vlaanderen. Dat contact verloopt ook telefonisch.” 

  

� Wordt er nooit eens samen vergaderd? Een keer per jaar bijvoorbeeld? 

“Af en toe misschien, maar dat ligt niet echt vast. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel als er nieuwe 

medewerkers zijn, maar niet vaak. Het kantoor in Brugge is dus wel speciaal. Er zijn ook journalisten 

van het persbureau Verbeke die van daaruit werken. Zij komen dan af en toe in het kantoor in Brugge 
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stukken schrijven. Daar is er dus wel wat interactie tussen de medewerkers en de redactie, maar 

meestal verloopt dat contact gewoon via telefoon of via email.” 

 

� Wat is de taak van het persbureau Verbeke? 

“Zij doen voor ons de faits divers en de rechtzaken. Ze maken ook foto’s. Dat is wel een beetje een 

ingewikkeld systeem. Ik weet ook niet altijd even goed wie wat moet doen. We hebben dus lokale 

medewerkers die voor ons werken en we hebben er ook die eigenlijk voor het persbureau Verbeke 

werken.” 

 

� Wat is het voordeel om samen te werken met een plaatselijke persbureau als Verbeke?  

“De prijs. Het is voor ons ook gemakkelijk dat we maar één iemand moeten bellen en dat zij dan 

onderling afspreken wie wat doet. Zij doen de faits divers en er is altijd wel iemand van hen paraat om 

te vertrekken wanneer er bijvoorbeeld ergens een ongeval gebeurd is.”  

 

� Op welke manier wordt er overleg gepleegd tussen de regionale en de nationale redactie, 

bijvoorbeeld over de uitwisseling van stukken?  

“’s Morgens sturen wij hen de planning en zij pikken daar de interessantste dingen uit. In de loop van 

de dag bieden wij hen ook stukken aan. Vaak zeggen ze dat ze er maar een kort stukje over willen of 

dat wij het moeten uitwerken op de regionale redactie. Soms veranderen ze van mening en keren er 

ook stukken terug naar regio. Het probleem is vaak dat zij dat vaak te laat zeggen, want wij moeten 

onze krant dan opnieuw aanpassen.” 

  

� Wat zijn voor jullie de voor- of nadelen om samen te werken met lokale 

correspondenten? 

“Zij hebben veel voeling met wat er allemaal in hun regio gebeurt. Eens ze contacten hebben 

opgebouwd zijn ze daar meestal ook heel gekend. Sommige correspondenten kennen heel veel 

mensen, maar kunnen niet schrijven. Dat is eigenlijk niet zo erg, zolang we maar goede informatie 

hebben.”  

 

� Zijn er grote niveauverschillen tussen de correspondenten? 

“Ja. Je hebt mensen die heel goed kunnen schrijven, maar geen nieuws kunnen verzamelen. Je hebt er 

ook die goed zijn in nieuwsgaring, maar geen letter kunnen schrijven. Over het algemeen is hun 

niveau wel goed, maar je hebt er altijd die minder goed zijn. Maar al bij al valt dat nog redelijk goed 

mee.” 
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� Krijgen die mensen feedback van jullie? 

“Soms doen de nieuwsmanagers dat wel eens, want zij krijgen de stukken als eerste te zien. Zij 

controleren die stukken niet altijd. Soms ziet een stuk er goed uit, maar als wij het dan nalezen blijken 

er dingen niet te kloppen. Als eindredacteur moet je die mensen dan beginnen op te bellen. Soms is dat 

voor hen de beste feedback. Als je hen telkens opbelt, zullen ze na een tijdje wel weten hoe het moet.” 

 

� Welke opleiding hebben die lokale correspondenten over het algemeen?  

“Meestal zijn dat freelancers. Ze hebben niet altijd een journalistieke opleiding. Freelancer zijn op 

regionaal niveau betaalt niet altijd even goed. Ik zeg niet dat ze onderbetaald zijn, maar het is niet de 

bestbetaalde job en het is ook geen ‘luxejob’. Je moet altijd klaar staan om ergens naartoe te gaan. 

Vaak zijn dat mensen die pas afgestudeerd zijn of mensen die dat heel graag doen en er al een tijdje 

mee bezig zijn.” 

 

� Zijn er bij jullie ook mensen die dit in bijberoep doen? 

“Ja, soms wel. Er zijn zelfs mensen die gratis voor ons willen schrijven, maar meestal zijn dat niet echt 

de beste journalisten. Die mensen in bijberoep zijn ook niet altijd bereikbaar. Daarom is het 

persbureau Verbeke zo handig. Van hen weet je dat hun mensen altijd paraat staan. Die mensen in 

bijberoep maken eerder reportages over verenigingen en dergelijke.” 

 

� Zijn er de voorbije jaren zaken veranderd met betrekking tot de manier waarop het 

regionaal nieuws verzameld of verwerkt wordt? 

“Tot 2 jaar geleden was er op de redactie telkens één persoon die per editie het ‘budget’ opstelde en 

diezelfde persoon was tegelijkertijd ook eindredacteur. Er was dus telkens één iemand die alles deed 

per editie. Nu is er een andere manier van werken. Die twee taken zijn nu opgesplitst. Er wordt nu ook 

gewerkt met een ander computersysteem.” 

 

� Hoe verzamelen de lokale medewerkers hun nieuws? Hoe komen zij te weten dat er 

ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebben ze zoal? Welke 

contacten? 

“Een collega-eindredacteur heeft gisteren zijn laatste dag bij ons gewerkt. Vanaf vandaag begint hij 

voor ons te schrijven. Hij heeft een brief opgesteld om naar iedere perswoordvoerder, iedere 

vereniging, enz. in zijn gemeente te sturen. Zijn contactgegevens staan daar op en hij zal in het begin 

ook moeten proberen om zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Hij moet naar elke gemeenteraad 

gaan, naar elk feest. Overal moet hij mensen proberen te ontmoeten, ‘handjes schudden’, zijn kaartje 

geven en daarna hopen dat die mensen hem ook zullen contacteren als ze nieuws hebben.”  
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� Maken jullie op de redactie gebruik van informatie van nieuwsagentschappen, Belga 

bijvoorbeeld? 

“Via Belga komen er inderdaad soms dingen binnen. Je krijgt daar vooral algemeen nieuws, maar wij 

proberen dat dan te bekijken vanuit een regionale invalshoek. Bedrijven die verhuizen of mensen 

ontslaan, dergelijke berichten krijgen we ook via Belga.” 

 

� Brengen jullie veel nationaal nieuws, vanuit een regionale invalshoek, op de regionale 

pagina’s? 

“Ja. Dat gebeurt regelmatig. ‘Mijn Restaurant’ is daar een mooi voorbeeld van. Dat is algemeen 

nieuws, maar wij bekijken dat dan vanuit een West-Vlaamse invalshoek. We interviewen bijvoorbeeld 

mensen die voor zo’n restaurant willen werken.” 

 

� In welke mate maken jullie gebruik van internet bij het verzamelen van lokaal nieuws? 

Raadplegen jullie soms lokale nieuwswebsites of blogs?  

“Wij bekijken constant de website van Focus-WTV en Krant van West-Vlaanderen. Blogs worden 

minder geraadpleegd. In Beernem is er wel iemand die voor Het Brugsch Handelsblad werkt, 

Reginald Braet, en hij zet bijna al zijn stukken ook op zijn website.” 

 

� Wordt er van de lokale correspondenten verwacht dat ze die lokale nieuwswebsites of 

blogs volgen?  

“Dat wordt niet echt verwacht, maar het is wel slim om dat te doen. We verwachten van onze 

medewerkers dat ze weten wat er leeft in hun regio en dat ze hun gezond verstand gebruiken.” 

 

� Maken jullie of de correspondenten gebruik van sociale netwerksites zoals Netlog of 

Facebook? 

“Ja. Facebook is heel handig. Je kan daar heel wat interessant nieuws vernemen. Ook primeurs. Het is 

dus wel slim om dat wat in de gaten te houden.” 

 

� Maken jullie gebruik van RSS-feeds? 

“Ik denk dat de jongere generatie dat wel doet, maar de oudere niet. RSS-feeds zijn nu ook weer niet 

zo’n vlotte manier om lokaal nieuws te verzamelen. Ik denk dat ze handiger zijn voor het verzamelen 

van nationaal nieuws. De meeste journalisten zitten ook niet veel achter hun computer.” 

 

� In welke mate volgen jullie andere media? Het Nieuwsblad of Krant van West-Vlaanderen 

bijvoorbeeld? 

“Elke dag. We vergelijken hun nieuws ook met dat van ons.” 
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� In welke mate worden burgers geraadpleegd? Bijvoorbeeld onder de vorm van 

lezersreacties, mails, enz. 

“Op het sms-nummer 4545 komen soms wel tips binnen. Vooral met regionaal nieuws, denk ik. We 

krijgen ook mails, bijvoorbeeld op west@hln.be. Daar wordt ook ongelofelijk veel ‘rommel’ naartoe 

gestuurd, maar soms ook handige tips. 

Wij krijgen ook lezersbrieven, maar die komen op de algemene redactie toe. Je kan daar niet altijd 

nieuws uithalen. Sommige mensen zeggen gewoon hun eigen mening en van anderen zit daar wel 

nieuws in. Het is ook een goede ‘meter’ om te zien wat dat er leeft bij de mensen.” 

 

� Wie verwerkt de informatie die op dat mailadres en 4545 toekomt? 

“De ‘in’s’ verwerken die mails. Wat 4545 betreft weet ik dat niet precies. Die informatie wordt eerst 

verwerkt en nadien naar ons doorgestuurd.” 

 

� Het Nieuwsblad organiseert soms grote projecten zoals ‘Het Grote Fietspadenrapport’ en 

‘Veilig naar school’ waarbij ze hun lezers raadplegen en hun mening vragen. Zijn er bij 

Het Laatste Nieuws plannen in die richting? 

“Voor zover ik weet niet. Wij hebben ook veel dingen dat Het Nieuwsblad niet heeft. Als er ergens iets 

gebeurd, dan gaan wij sneller de meningen van mensen in de krant publiceren, bijvoorbeeld in een 

apart kadertje met een fotootje van die mensen erbij. Het Laatste Nieuws heeft ook meer ruimte dan 

Het Nieuwsblad. Onze pagina’s zijn groter. De regiopagina’s doen het nog altijd goed. Wij zijn het 

tweede meest gelezen onderdeel in de krant, na de voorpagina. Het regionaal nieuws is dus wel heel 

belangrijk.” 

  

� Online is er ook een heel groot verschil tussen Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. 

“Ja. Bij Het Nieuwsblad zitten de mensen van de gewone regionale redactie en die van de online 

redactie in dezelfde ruimte. Bij ons niet. De website wordt volledig anders gemaakt. Ik denk niet dat 

daar snel iets aan zal veranderen.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn er grote verschillen tussen lokale 

politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de aandacht opzoeken ten 

opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn. 

“Ja. Dat verschil is wel duidelijk. Er is zelfs al eens iemand geweest die maar in de krant wou komen, 

als er ook een foto van hem zou bij staan. Er zijn ook mensen die heel weigerachtig staan tegenover 

ons. In hun ogen zijn alle journalisten slecht.” 
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� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Ik denk dat afhangt van de medewerkers. De ene staat toch sterker in zijn schoenen dan de andere. 

Onze correspondenten beslissen natuurlijk grotendeels wat en hoe het in de krant komt. Zij kiezen 

soms ook wel de invalshoek van het stuk. Groot nieuws raakt sowieso toch bekend, de bronnen hebben 

er dus niet zo veel baat bij om daarover niet te willen communiceren met de correspondenten.” 

 

� Zijn er correspondenten die vaak een beroep doen op dezelfde bronnen? Interviewen ze 

vaak dezelfde mensen of contactpersonen die ze heel belangrijk vinden?  

“Ja, dat komt bijvoorbeeld omdat sommige bronnen meer nieuws geven dan anderen. Zeker bij de 

oudere correspondenten merk je dat sommigen wel favorieten hebben die veel in de krant komen en 

die ze dan uitgebreid aan het woord laten. Wij moeten dus soms wel eens ingrijpen.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat ze 

aanbrengen? Of bijvoorbeeld m.b.t. hun vaardigheden, het soort contacten dat ze 

hebben of hun interesses?   

“Ik denk dat ze sowieso andere onderwerpen aanbrengen. Iemand van 25 die net begint kent meestal 

ook niet alle zaken uit het verleden. Opvolgingsstukken zijn voor hen soms moeilijker. Iemand die al 5 

of 10 jaar bezig is zal gemakkelijker kunnen plaatsen waar iets mee te maken heeft. Ik denk wel dat de 

jongere mensen gemakkelijker informatie zullen vinden op internet. Ze verzamelen hun nieuws 

misschien op een andere manier. Jonge mensen gaan ook eerder onderwerpen aanbrengen die de jeugd 

aanspreken. Maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Als er echt iets belangrijk gebeurt, komt het wel 

in de krant.” 

 

� Is het moeilijk om vanuit Kobbegem om te gaan met nieuws uit het ‘verre’ West-

Vlaanderen?  

“Ja, maar de meeste mensen op de regioredactie werken met nieuws uit de regio waar zij vandaan 

komen. Ik ben afkomstig uit West-Vlaanderen en daardoor werk ik meestal voor de West-Vlaamse 

edities. Ik heb met die edities meer voeling dan met die uit Limburg bijvoorbeeld.” 
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� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Wordt er vanuit de redactie vaak 

de opdracht gegeven om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan 

lokale correspondenten vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie 

doorgeven? Of hangt dit af van onderwerp tot onderwerp? 

“Ik denk dat het vooral ‘bottom-up’ is. Zij bieden nieuws aan. Als ‘in’ stuur je dat ook wel een beetje. 

Het kan dan gebeuren dat we hen zeggen hoe ze iets best kunnen aanpakken of dat wij zeggen dat iets 

eigenlijk niet zoveel nieuwswaarde heeft, maar dat we het toch op een bepaalde manier gaan brengen.” 

 

� Moet u hen soms afremmen? Willen ze soms te veel nieuws aanbrengen? 

“Ja. Er zijn soms mensen die ongevraagd kopstukken binnensturen of stukken die dubbel zo lang zijn 

als afgesproken. Soms bellen ze ook met nieuws en denken ze dat het zeker een kopstuk met foto zal 

mogen worden, maar vaak is dat nieuws eigenlijk niet zoveel waard.” 

 

� U werkt vooral op de eindredactie. Komt u eigenlijk veel met die mensen in contact?   

“Ja. De eindredacteurs komen wel op een andere manier met de medewerkers in contact dan de ‘in’s’. 

Als eindredacteur gaat het gesprek meestal over de inhoud van het stuk, bij de verwerking door ons. 

De ‘in’s’ maken vooraf afspraken met hen over de onderwerpen en het ‘budget’.” 

 

� Hoeveel autonomie hebben de lokale medewerkers?  

“Veel. Zolang dat ze nieuws vinden en onze krant niet ten schande brengen is het gelijk op welke 

manier ze hun informatie verzamelen.”  

 

� Er wordt waarschijnlijk ook wel verwacht dat ze op een deontologisch verantwoorde 

manier te werk gaan? 

“Ja, dat is wel belangrijk, maar voor de rest worden ze daar redelijk in vrij gelaten. We geven hen 

soms wel tips, bijvoorbeeld wanneer ze bellen dat iets niet lukt. Sommige mensen geven nogal vlug 

op. We doen hen dan een voorstel over hoe ze die situatie het best kunnen oplossen. 

Uiteindelijk zijn wij wel verantwoordelijk voor wat er in de krant komt. Er zijn medewerkers die 

openstaan voor onze invloed en er zijn er die daar wat kwaad over worden. Dat hangt af van karakter 

tot karakter. Het gebeurt soms dat we naar medewerkers moeten bellen omdat ze niet alle partijen aan 

het woord gelaten hebben. In het stuk worden mensen aangevallen, maar die kunnen zich niet 

verdedigen. Er zijn dan medewerkers die boos worden, terwijl dat deontologisch wel heel belangrijk is 

om woord en wederwoord aan bod te laten komen.” 
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� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? 

“Niet echt. Ik denk van niet. Burgerjournalistiek is op regionaal niveau sowieso anders. Soms doen we 

echt al aan burgerjournalistiek. Er zijn mensen die in hun vrije tijd stukken voor ons schrijven.”  

 

� Vindt u dat die grens op lokaal niveau moeilijk te bepalen valt? 

“Ja. Onze lokale correspondenten zijn niet allemaal professionele journalisten. Vroeger was dat zelfs 

nog minder het geval en misschien zijn we nu opnieuw wat in die richting aan het evolueren. Mijn 

grootvader was leraar en hij was ook correspondent voor Gazet van Antwerpen. Het gaat dan om 

mensen die maar af en toe eens iets weten, maar wij hebben wel zo’n mensen. In ruil voor de krant 

geven zijn ons af en toe tips.” 

 

� Als jullie opnieuw meer van zulke mensen gebruik zouden maken, zullen zij dan 

concurrenten zijn voor jullie professionele correspondenten? 

“Ik denk dat die burgerjournalistiek sowieso wel een bedreiging inhoudt. Anderzijds is de kwaliteit 

van de ‘echte’ medewerkers beter. Vaak hebben zij een opleiding. Burgerjournalistiek onder de vorm 

van weblogs is ook belangrijk voor ons, want we kunnen daar nieuws uit te halen. De sterkte van een 

regionale krant zit sowieso bij zijn medewerkers en hoeveel nieuws zij verzamelen.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview Arne Hanseeuw 

(Brugge, 31-03-2009) 

leeftijd: 28 

woonplaats: Jabbeke 

redacteur op de regionale redactie van Het Laatste Nieuws in Brugge, coördinator voor de West-

Vlaamse edities 

 

 

 

� Hoe is de regionale redactie opgebouwd? 

“Wij zijn de enige van de regionale redactie die een eigen kantoor hebben. Al onze collega’s zitten in 

Kobbegem. De redactie is opgedeeld voor de vijf provincies. In West-Vlaanderen zijn er zes edities: 

Oostkust, Westkust, Middenkust, de Mandelstreek, de Leiestreek en de Westhoek. De Westhoek is nog 

een relatief jonge editie. We zijn eigenlijk de enige krant die de Westhoek specifiek als aparte editie 

heeft. Het Nieuwsblad heeft bijvoorbeeld Oostende-Westhoek, dus dat is een veel groter gebied. Dat is 

wel belangrijk, want iemand van Oostende is niet echt geïnteresseerd in wat in Ieper gebeurt en 

omgekeerd ook veronderstel ik.  

Nog meer specifiek werken we per provincie in twee groepen. Een ‘in’-kant en een ‘uit’-kant. De ‘in’-

kant is het verzamelen van het nieuws, het verwerken en het bestellen van het nieuws, de keuze van de 

foto’s, wat waar komt in de krant en dat wordt allemaal vanuit Brugge geregeld door mijn collega Jan 

Degoe en ikzelf. En dan heb je ook nog de pure eindredactie. Dat is de ‘out’-kant en die zitten in 

Kobbegem. Voor West-Vlaanderen is dat een ploeg van 3 à 4 mensen, afhankelijk van het aantal 

pagina’s die er per dag zijn voor het regionaal nieuws. Marina Verhaegen is de chef van de regionale 

redactie. 

West-Vlaanderen was voor die ‘in’- en ‘uit’-kant het proefproject en dat was heel goed meegevallen, 

want ondertussen is het in heel Vlaanderen ingevoerd. Daarnaast heb je nog de nationale redactie waar 

wij ook heel nauw mee in contact staan.” 

 

� Op welke manier wordt er gecommuniceerd of jullie op regionaal niveau interessant 

nieuws hebben voor de nationale redactie?  

“In Kobbegem is er iedere morgen een nationale vergadering en die begint om 9.30 uur.”  

 

� Maar daar bent u wel niet bij?  

“Daar ben ik inderdaad niet bij. Maar er is wel altijd iemand die eigenlijk nog boven ons staat, die ’s 

morgens al eens al de programma’s van de regionale medewerkers bekijkt en het interessantste eruit 

haalt en doorgeeft op de ochtendvergadering. En wij krijgen dan, zo rond 10.30 uur, informatie over 
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waar er algemene interesse voor is en wat dus op nationaal vlak zal worden aangepakt,. In de loop van 

de dag kunnen wij hen natuurlijk ook nog opbellen om iets te melden waarvan wij denken dat het ook 

voor nationaal interessant is.” 

 

� Wie werkt die stukken dan verder uit? Is dat altijd iemand van de nationale redactie? Of 

is het soms ook een lokale correspondent?  

“Dat hangt ervan af. Nationaal heeft een ploeg ter beschikking die kan inspringen als het nodig is. Die 

journalisten verschillen ook van elkaar. De ene kan beter een menselijk verhaal schrijven, de andere is 

beter in nieuws verzamelen. Dat varieert dus en we spreken dan onderling af wie wat doet. 

Maar om een voorbeeld te geven, in Kortrijk is er gisteren een betoging geweest van het Vlaams 

Belang tegen een moskee die er zou komen. Er waren wel wat relletjes verwacht en uiteindelijk is er 

een ‘verfgooier’ actief geweest, die Filip Dewinter wou aanvallen. Een man van Zedelgem is ervoor 

gesprongen en die hing dan vol verf. Dat verhaal moest dus opgevolgd worden en deze morgen heb ik 

meteen de opdracht gegeven om de ‘verfgooier’, iemand uit Kortrijk, en de ‘opvanger’, die man uit 

Zedelgem, op te zoeken. Op de ochtendvergadering hadden ze hier blijkbaar hetzelfde idee over. Ze 

hadden er eigenlijk al iemand van het algemeen nieuws opgezet, maar dan hebben we gebeld met 

elkaar en toen bleek dat zij al heel wat nieuws te verwerken hadden vandaag en zeiden ze dat wij het 

mochten doen.  

Vandaag wisten we dit dus al voor de middag, maar soms gebeurt het ook dat we pas om 15 uur weten 

wie wat zal doen. Het had bijvoorbeeld ook gekund dat zij er bijvoorbeeld twintig lijnen over gingen 

maken en dat wij het groter konden uitwerken.” 

 

� Hoeveel van de artikels die op de nationale pagina’s verschijnen zijn afkomstig van de 

regionale redactie? 

“Ik denk de helft. Er zijn al dagen geweest dat er op de nationale pagina’s vijf grote stukken stonden 

die van ons afkomstig waren, van de West-Vlaamse redactie dus.” 

 

� Julie werken ook samen met het persbureau Verbeke?  

“Ja, zij doen voor ons de faits divers, rechtzaken en bedrijfsnieuws. Er is dus een splitsing, maar stel 

nu dat één van onze correspondenten bijna getuige is van een ongeval of er echt heel dichtbij is en die 

heeft zijn fototoestel bij, dan gaat die daar wel een foto van nemen. Als we bijvoorbeeld weten dat 

iemand van onze correspondenten dichtbij is, dan bellen we die op en dan moet die bij het ongeval 

blijven totdat er iemand van Verbeke bij is.”  

 

� Wordt er van hieruit ook iets van sportnieuws verzameld? 

“Nee, dat gebeurt allemaal vanuit Kobbegem. Daar is er een regionale sportredactie, maar ze werken 

er nog niet met een ‘in’- en ‘uit’-kant. Die redactie is bij wijze van spreken nog primitiever. Meestal 
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zijn er ook maar 1 of 2 regionale sportpagina’s. Ik denk dat er voor West-Vlaanderen twee mensen 

werken en dat er dan nog een derde is die soms bijspringt. Wat ik ook nog kan zeggen is dat de zondag 

voor hen wel de belangrijkste dag is om nieuws te verzamelen en dat ze daarvoor in het verleden nog 

een beroep gedaan hebben op studenten die kwamen helpen.”  

 

� Zijn er de voorbije jaren veel zaken veranderd in de manier waarop het nieuws 

verzameld wordt? 

“Voor Het Laatste Nieuws was de wijziging om 2 mensen aan de ‘in’-kant te zetten belangrijk. Dat 

zijn nu mensen die zich alleen maar met het verzamelen en verwerken van nieuws bezig houden.” 

 

� Wanneer is die verandering doorgevoerd? 

“2 jaar geleden. In maart 2007 dus.” 

 

� En hoe lang is de regionale redactie in Brugge er al?  

“Ook sedert toen. Ons lokaal kantoor werd gelijktijdig opgestart.” 

 

� Zijn er in de toekomst nog dergelijke veranderingen gepland? 

“In West-Vlaanderen niet meteen. Het is wel de bedoeling dat er nog wat edities bijkomen, maar dat is 

voorlopig nog af te wachten.” 

 

� Is West-Vlaanderen de enige provincie waar er zo’n lokaal kantoor is? 

“Ja. De rest werkt ook wel volgens hetzelfde systeem, maar dat gebeurt allemaal vanuit Kobbegem.” 

 

� Wat is de reden waarom dit kantoor opgestart werd? Is het nog een proefproject? 

“Het was een proefproject en het werd ondertussen al een aantal keren positief geëvalueerd. De 

afstand heeft er veel mee te maken. Mijn collega woont in Bredene en ik woon in Jabbeke. Als je 

daarentegen elke dag 100km heen en 100km terug moet, moet je om 7 uur vertrekken, om er om 9 uur 

te zijn. Dus dat heeft er veel mee te maken.” 

 

� Dan is het ook omdat ze mensen uit West-Vlaanderen dit werk willen laten doen? Want 

anders zouden ze iemand die dichter bij Kobbegem woont deze job geven in Kobbegem. 

Eventueel iemand die afkomstig is uit West-Vlaanderen. 

“Ja, dat heeft er veel mee te maken. Wij zijn twee West-Vlamingen. Er zijn wel provincies waar dit 

niet het geval is. Voor de provincie Limburg is het bijvoorbeeld geen Limburger. En dat verschil is er 

dus wel.” 
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� Zijn er plannen om lokale kantoren op te richten in andere provincies, bijvoorbeeld 

Limburg?  

“Ik denk dat niet. In Limburg is er maar één editie en Het Belang van Limburg bekampen is 

onbegonnen werk. En de andere provincies liggen dichter bij Kobbegem. Dus ik denk niet dat het rap 

zal gebeuren.” 

 

� Zou het ook niet duur zijn?  

“Dat zou inderdaad heel duur zijn. Het zou sowieso nooit opbrengen, denk ik.” 

 

� Maar blijkbaar is het dan voor West-Vlaanderen wel rendabel?  

“Voor West-Vlaanderen denk ik wel. En laat ons hopen dat het rendabel blijft.”  

 

� Hoeveel correspondenten werken er ongeveer per editie? 

“Het hangt een beetje af van editie tot editie, maar gemiddeld mag je toch wel rekenen op fulltime 

twee of drie mensen, journalisten dus.”  

 

� Zijn dit allemaal freelancers? 

“Ja. Maar die verzamelen dus wel alleen maar het gewone nieuws, dus niet wat het persbureau 

Verbeke aanlevert. Bij persbureau Verbeke werken vier mensen voor het noorden van West-

Vlaanderen en vier mensen voor het zuiden. Dat is mooi opgesplitst. Het noorden en het zuiden, dat is 

telkens drie edities bij ons.  

In sommige andere gemeenten hebben we ook nog echt lokale correspondenten. Dat zijn mensen die 

nog een job hebben en die daarnaast één of twee kleine gemeenten volgen. Dit is zo in Lendelede, 

Ledegem, Heuvelland, Hooglede, Staden en misschien nog in een paar gemeenten, maar het zijn er dus 

niet zo veel. Onze vaste mensen volgen ook wel die gemeenten en als er dan iets groot gaande is, dan 

kan het gebeuren dat we iemand van onze vaste mensen sturen.” 

 

� Werken ze exclusief voor Het Laatste Nieuws?  

“Die vaste medewerkers werken allemaal exclusief voor Het Laatste Nieuws. Er zijn er wel een paar 

die ook nog voor Krant van West-Vlaanderen werken. Niet voor Het Nieuwsblad. Dat is niet 

combineerbaar, maar bij Krant van West-Vlaanderen hebben ze bijvoorbeeld een week tijd om aan 

hun stukken te werken. Dat is dus een heel andere manier van werken.” 

 

� Wie zijn die mensen over het algemeen? Geslacht, leeftijd, nevenberoep?  

“In West-Vlaanderen zijn het bijna allemaal mannen. Qua leeftijd zijn ze gemiddeld ongeveer rond de 

40. De meeste van onze vaste mensen zijn beroepsjournalisten. Bij de mensen die nog een beroep 
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hebben, is er bijvoorbeeld een bankdirecteur, iemand die bij een OCMW werkt. We hebben ook nog 

iemand die leerkracht is.” 

 

� Welke opleiding hebben ze over het algemeen? 

“De jongere generatie heeft denk ik meestal wel journalistiek gestudeerd aan een hogeschool. En bij 

de ouderen… Dat is een goede vraag. Ik weet dat eigenlijk zelf niet zo goed. We hebben bijvoorbeeld 

wel iemand die criminologie gestudeerd heeft en iemand die marketing gedaan heeft. Dus in principe 

hebben we een beetje van alles.”  

 

� Hebben de mensen die geen journalistiek gestudeerd hebben van jullie een opleiding 

gekregen? Of tips over hoe ze te werk moeten gaan?  

“Nee. Vooraleer ze beginnen niet. We begeleiden hen wel heel goed. En we geven ook constant 

feedback.”  

 

� Is het gemakkelijk om goede correspondenten te vinden? 

“Dat is een moeilijke vraag. We hebben er voldoende.”  

 

� En stel dat er iemand wegvalt? 

“Het is niet eenvoudig om de juiste mensen te vinden. Als iemand in een bepaald gebied gaat werken, 

dan is het belangrijk dat die de regio heel goed kent. Dat is echt heel belangrijk. We hebben nog 

mensen gehad die eigenlijk niet van een bepaalde regio afkomstig waren, maar die er dan wel een jaar 

of twee geleden gaan wonen waren. Die kennen die regio dus niet zo goed en die voelen ook niet aan 

wat de regio wil, wat er leeft.  

Als wij een vacature publiceren komt daar over het algemeen meestal wel wat reactie op, van mensen 

met de meest uiteenlopende opleidingen. En die worden dan gescreend zoals bij een gewoon 

sollicitatiegesprek.” 

 

� Is er veel verloop? 

“Dat valt heel goed mee. Er is er af en toe wel eens iemand die vertrekt, maar we hebben nu toch al 

een jaar of twee een redelijk stabiele ploeg.”  

 

� Zijn er bijvoorbeeld mensen die dit werk al twintig jaar doen? 

“In West-Vlaanderen hebben we er denk ik twee.” 

 

� Ondervindt u daarbij concurrentie van andere media?  

“Op regionaal niveau niet. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand geweten die van ons is overgestapt naar 

Het Nieuwsblad. Wel eens iemand die overgeschakeld is, maar dat is dan omdat die bij ons niet goed 
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genoeg was. Echt overschakelen terwijl ze nog voor Het Laatste Nieuws werken hebben we nog niet 

gehad.”  

 

� Zien jullie lokale correspondenten en die van bijvoorbeeld Het Nieuwsblad elkaar als 

concurrenten? 

“Ik denk wel dat er een gezonde concurrentie is.” 

 

� Werken ze soms ook samen? 

“Misschien eens bij een gemeenteraad of een persconferentie, maar niet bij onofficiële informatie. Die 

concurrentie is er dus wel. In principe zijn ze maar met twee per gemeente, iemand van ons en iemand 

van Het Nieuwsblad.” 

 

� Hoe wordt het nieuws juist verzameld? Maken jullie soms gebruik van 

nieuwsagentschappen?  

“Wij bekijken Belga, maar dat is ook het enige.”  

 

� Halen jullie daar veel informatie uit?  

“Nee, bijna niets. Belga wordt amper gebruikt. Je haalt er nooit primeurs van. We hebben lokale 

correspondenten en die hebben hun netwerk van contacten. Wij maken ook gebruik van het internet en 

vooral ook eigen ervaringen zijn belangrijk.” 

 

� Hoe komen lokale correspondenten te weten dat er ergens iets nieuwswaardig gebeurd 

is? Vooral door hun contacten? 

“Ja, vooral door hun contacten. En ook door hun neus voor nieuws. Dat is echt heel belangrijk. En dat 

hebben de meeste van onze mensen ook wel. Een goede opvolging van verhalen is ook heel belangrijk. 

Als er bijvoorbeeld iets gebeurd is moeten ze dit nog opvolgen, nog eens informeren hoe een situatie 

geëvolueerd is, bijvoorbeeld tot een maand nadien.” 

 

� In welke mate is er contact met lokale politici, belangengroepen, verenigingen? Met wie 

komen de correspondenten vooral in contact? 

“Met iedereen eigenlijk. Het is de bedoeling dat iedere nieuwe journalist die een paar gemeenten krijgt 

contact legt met die mensen. Ze hebben contacten op alle niveaus, zowel met het verenigingsleven als 

politici.”  
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� Zijn het vooral de correspondenten die lokale politici aanmoedigen om hen te 

contacteren als er nieuws is of zijn het vooral de lokale politici die hen contacteren 

omdat ze aandacht van de pers willen? Wie neemt meestal het initiatief? 

“Vanaf nu tot de verkiezingen in juni staan ze allemaal heel graag in de krant. In andere periodes is er 

meer verschil. Je hebt er echt wel die elke dag een persbericht sturen, maar dan weten we ook rap waar 

we moeten filteren of wat er belangrijk is.” 

 

� Julie hebben het nummer 4545 waar mensen nieuws naartoe kunnen sturen. Halen jullie 

daar veel nieuws uit?  

“Ja, we halen daar nog redelijk veel nieuws uit. Het moet altijd wel nog goed gecontroleerd worden, 

want je weet nooit van waar het komt.” 

 

� Wie verwerkt die informatie? 

“Die berichten komen in Kobbegem terecht en zij geven die door aan ons. En wij proberen dat dan te 

controleren.”  

 

� Krijgen jullie ook vaak hier op de redactie tips van burgers, bijvoorbeeld via mail?  

“Dat gebeurt ook. Het zijn meestal wel geen tips in de aard van, ‘er is hier een ongeval gebeurd’ of 

‘het brandt hier’. Sedert een jaar of drie zijn we eigenlijk een veredelde ombudsdienst geworden. We 

krijgen veel informatie van mensen die problemen hebben met Telenet, Electrabel of Belgacom. En 

ook over openbare werken, bijvoorbeeld van iemand van wie het voetpad voor de deur kapot is. Zo’n 

zaken krijgen we meer en meer.”  

 

� Krijgen jullie ook lezersbrieven, reacties op stukken die verschenen zijn, lezersreacties? 

“Dat gebeurt wel eens.” 

 

� En kunnen jullie daar nieuws uit halen? 

“Ja, het kan wel eens dat daar een relevante reactie tussenzit, maar dat gebeurt niet zo veel.” 

 

� Gaan jullie ook op zoek naar nieuws op lokale nieuwssites? 

“Ja, die houden wij sowieso in de gaten.”  

 

� Doen de lokale correspondenten dat ook? 

“Ik denk de meesten wel.”  

 

� Gaan jullie bijvoorbeeld ook op zoek op fora of blogs op internet? 

“Niet echt nee. Ik denk dat de journalisten dat wel doen voor hun gemeenten.”  
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� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook of Netlog om nieuws te 

verzamelen? En halen jullie daar ook nieuws uit? 

“Het wordt gebruikt en daar komt soms wel eens nieuws uit. Heeft Bart Huysentruyt verteld over 

‘Rock Torhout’? Een plaatselijke VLD-politica uit Torhout is een Facebook-groep gestart om ‘Rock 

Torhout’ nieuw leven in te blazen. Die groep heeft ondertussen al een paar duizend leden en dat begint 

meer en meer te leven. Er is nu bijvoorbeeld ook al een vereniging die van alles begint te organiseren 

om ooit opnieuw een rockfestival te hebben in Torhout. Op Facebook valt er dus sowieso wel wat te 

rapen van nieuws.” 

 

� Maken jullie gebruik van RSS-feeds? 

“Daar heb ik nog nooit van gehoord.” 

 

� In welke mate raadplegen jullie andere media op zoek naar nieuws? Is het vooral jullie 

die de andere media volgen of doen de correspondenten dit ook? 

“Vooral wij doen dat. Het is de bedoeling dat zij dat ook in de gaten houden, maar hier in Brugge 

proberen we toch ook het overzicht te bewaren. Ik bekijk altijd de kranten van West-Vlaanderen. Het 

Nieuwsblad wordt iedere dag gelezen. Er zijn ook websites die ik dagelijks raadpleeg.” 

 

� Welke websites? 

“Die van Krant van West-Vlaanderen en Focus-WTV bijvoorbeeld. Dat is een heel dankbare website. 

Daar staat echt wel veel op. Dat is niet om ‘klakkeloos’ te kopiëren, maar als idee halen we daar soms 

wel iets uit.”  

 

� Zijn er de voorbije jaren op inhoudelijk vlak zaken veranderd? Is jullie benadering van 

nieuws geëvolueerd? 

“Ik vind het belangrijk dat er veel mensen aan bod komen in de krant. Je kunt over van alles stukken 

schrijven, maar we proberen toch om aan het nieuws een gezicht te geven. Dat is denk ik waar Het 

Laatste Nieuws voor staat, meer dan andere kranten. We gooien niet heel vlug of heel kort het nieuws 

in de krant. Vandaag zijn we bijvoorbeeld aan het werken aan een stuk over het tekort aan 

studentenkamers in Brugge. Wij proberen dit uit te werken door op zoek te gaan naar iemand die 

volgend jaar op kot moet in Oostende of Tielt, omdat er in Brugge te weinig studentenkamers zijn, 

terwijl die in Brugge studeert.” 

 

� Hoe zou u de relatie tussen de lokale correspondenten en hun bronnen omschrijven? 

Bijvoorbeeld met lokale politici. 

“Dat is heel simpel. Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig. Je moet daar natuurlijk het 

evenwicht in proberen te bewaren.” 
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� Zijn er bronnen waar correspondenten vaak herhaaldelijk een beroep op doen? 

Contactpersonen die ze vaak interviewen? 

“Je hebt inderdaad journalisten die zo erg aan hun tipgevers gehecht zijn dat ze hen iedere week in de 

krant zouden zetten en dan moeten wij ingrijpen. In kleine gemeenten is het natuurlijk logisch dat ze 

veel met dezelfde mensen in contact komen. Je hebt in sommige gemeenten oppositieleiders die op 

een goede manier oppositie voeren en veel in de krant willen komen. Dan vind ik dat die ook wel eens 

beloond mogen worden voor hun inspanningen.” 

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

door hen verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat ze 

aanbrengen? Of bijvoorbeeld m.b.t. hun vaardigheden, het soort contacten dat ze 

hebben of hun interesses?   

“Er is wel een groot verschil tussen de generaties denk ik. De ‘oudere garde’ blijft na een  

persconferentie nog langer iets drinken. De manier van werken was vroeger helemaal anders. Jongere 

correspondenten proberen zoveel mogelijk nieuws op te pikken, die doen hun werk, en die willen om 

17 uur of 18 uur gedaan hebben met werken. Ze zijn meer gehecht aan andere dingen. Wat natuurlijk 

hun goed recht is, maar de ouderen blijven meer eens ‘hangen’ na een persconferentie, ze blijven aan 

de toog nog wat babbelen met politici. Sommigen hebben van journalistiek echt een levenswijze 

gemaakt. Ze staan ’s morgens op met de krant en gaan er ’s avonds mee slapen.” 

 

� Merkt u dat verschil ook in het soort nieuws dat ze aanleveren? Het soort onderwerpen? 

Invalshoeken? 

“Nee, eigenlijk niet. Als je natuurlijk eens met een politicus aan de toog blijft praten, is het de 

bedoeling om nuchterder te blijven dan hem en iets van nieuws te verzamelen. Het is dus vooral de 

werkwijze die verschilt.” 

 

� Hoe vaak hebben jullie contact met de lokale correspondenten? 

“Elke dag. Met sommigen 10 keer per dag, met anderen maar 2 keer.” 

 

� Vergaderen jullie ook soms met hen?  

“We proberen dat, maar door tijdsgebrek komt dat er niet altijd van. Het is heel moeilijk om ze hier 

allemaal samen te krijgen. De ene moet naar een gemeenteraad, de andere naar een persconferentie. 

Soms lukt het wel om per editie afzonderlijk af te spreken. We proberen dus wel om af en toe samen te 

komen, om te overlopen wat goed of slecht was.” 
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� Zijn het vooral jullie die de correspondenten de opdracht geven om ergens een artikel 

over te schrijven? 

“Dat gebeurt heel veel. Dat is eigenlijk iets dat vroeger niet gedaan werd. Vroeger was er in 

Kobbegem per editie een eindredacteur die ’s morgens toekwam en belde met de medewerkers, en die 

’s avonds alles nalas. Het begon dus ’s morgens en eindigde ’s avonds. Sinds de splitsing naar het ‘in’- 

en ‘uit’-systeem is onze job eigenlijk nog meer het zoeken van originele invalshoeken, dingen brengen 

die een ander medium niet brengt of op een andere manier dan de concurrentie.” 

 

� Vroeger was het nieuws dus vooral afkomstig van de lokale correspondenten?  Hoe is dat 

nu?  

“Het is nog altijd zo dat als ik om 9 uur toekom, iedereen zijn programma doorstuurt met wat hij heeft, 

maar er wordt daarna veel meer dan vroeger nog gebeld tijdens de dag. We bespreken dan hoe we een 

stuk gaan aanpakken.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geven jullie vaak de opdracht om 

over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaan lokale correspondenten 

vooral zelf op zoek naar nieuws dat ze daarna aan de redactie doorgeven?  

“Ik denk dat er een mooi evenwicht is. De ene journalist heeft ook veel meer ideeën dan de andere, die 

je veel meer moet sturen, maar die schrijft dan misschien veel beter dan die ene.” 

 

� Hoeveel autonomie hebben die correspondenten? 

“Heel veel. Het zijn bijna allemaal freelancers, dus werken ze op de manier waarop zij het willen. Wij 

willen de stukken natuurlijk wel tegen een bepaald uur ontvangen. Als zij vermelden dat ze de 

volgende dag eens een dag vrij willen nemen, kunnen wij daar in principe niets tegen zeggen.” 

 

� Hoe verloopt de verwerking van de door hen aangeleverde informatie? 

“Hun stukken komen bij ons terecht. Wij bekijken dan of het is wat we gevraagd hadden, herschrijven 

het een beetje als dat nodig is. Als het echt slecht is vragen we om het opnieuw te schrijven. Wij sturen 

het dan nadien door naar Kobbegem, waar dan de echte eindredactie gebeurt. Zij passen dan 

bijvoorbeeld nog de titel aan.”  

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? 

“Ik denk dat alle redacties proberen te besparen en dat er naar manieren gezocht wordt om dit ook 

effectief te doen. Op dit moment maken wij daar nog geen gebruik van, maar dat kan in de toekomst 

wel gerealiseerd worden. Je hebt dan wel nog goede eindredacteurs nodig om die stukken te 
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herschrijven en te controleren. Wij zijn daar totaal nog niet mee bezig, maar stel dat we plots heel veel 

moeten besparen, dan zou dat wel een kans kunnen krijgen.”  

 

� Wat zullen de lokale correspondenten daar van vinden? 

“Die gaan dat wellicht niet zo leuk vinden.  

We hebben ook al zo’n evolutie gekend met de fotografen. Vroeger, voor het digitale tijdperk, hadden 

we vaste fotografen die goede foto’s namen, maar nu zijn er digitale camera’s en kan iedereen dat 

eigenlijk.” 

 

� Zijn er veel lokale correspondenten die zelf foto’s nemen? 

“De meesten nemen zelf foto’s, omdat ze daar een extraatje mee kunnen verdienen. Maar wij werken 

natuurlijk ook met het persbureau Verbeke dat foto’s neemt.”  

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Het belang van regionale journalistiek is denk ik enorm. Alle lezersonderzoeken wijzen dat uit. 

Mensen willen echt wel weten wat er in hun buurt gebeurt. In de regiopagina’s zoeken ze eerst en 

vooral naar hun gemeente. De interesse van mensen voor wat er in hun eigen buurt gebeurt zal nooit 

verdwijnen. Ik denk dat Het Laatste Nieuws op het gebied van regionaal nieuws nog veel inspanningen 

zal leveren in de toekomst.” 
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Interview Tomas Van Eeghem 

(Brugge, 31-03-2009) 

 

leeftijd: 28 

fulltime journalist bij het persbureau Jan Verbeke 

 

 

 

� Voor welke media werkt het persbureau Jan Verbeke? 

“Wij  werken exclusief voor Het Laatste Nieuws, de VRT en Belga. Wij doen faits divers, 

gerechtsverslaggeving en bedrijfsnieuws.” 

 

� Hoe is jullie redactie opgebouwd? 

“Ons bedrijf is de voorbije jaren enorm gegroeid. Voor de kustregio en het noorden van de provincie 

zijn wij met vier journalisten. In de rest van West-Vlaanderen, het zuiden dus, zijn ze met vijf.  

Ons bureau brengt ook nieuws over een stuk van Oost-Vlaanderen. Daar zijn ze ook met een viertal 

mensen. Er is een kantoor in Gent. 

In West-Vlaanderen is er is een kantoor in Roeselare. Wij werken ook vanuit het kantoor van Het 

Laatste Nieuws in Brugge.” 

 

� Zijn jullie allemaal fulltime journalist?  

“Ja.” 

 

� Zijn jullie freelancers of vast in dienst? 

“Wij zijn vast in dienst. Dat is denk ik een uitzondering voor lokale journalistiek.”  

 

� Zijn de meesten van jullie mannen? En wat is de gemiddelde leeftijd?   

“Bij ons zijn we met allemaal mannen. In Gent zijn er denk ik wel een aantal vrouwen. De leeftijden 

liggen volgens mij vooral tussen de 23 en de 45. Er zijn denk ik geen vijftigers of oudere journalisten.” 

 

� Welke opleiding hebben de meesten van jullie?  

“Bijna iedereen van ons die er de laatste jaren pas is bijgekomen heeft toch wel een opleiding 

journalistiek gehad.”  
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� Is er bij jullie een opsplitsing wat betreft de gemeenten waar jullie verslag over 

uitbrengen?  

“Sowieso is er de opsplitsing tussen het noorden en het zuiden van de provincie West-Vlaanderen. 

Binnen bijvoorbeeld het noorden zijn de gemeenten toch ook wel een beetje verdeeld.  

Een van mijn collega’s woont bijvoorbeeld aan de westkust en hij werkt van thuis uit. Als er daar 

overdag iets gebeurt, dan gaan wij niet naar daar rijden, het is ook wel onze regio, maar hij woont er 

gewoon veel dichter bij.  

In het weekend is er telkens één iemand van ons vier van dienst voor onze regio, voor het noorden dus. 

Als er daar dan iets gebeurt, dan moet die persoon die van dienst is daar naartoe gaan. Dat verloopt 

goed. Soms is het wel een beetje druk, maar het systeem zit goed in elkaar.”  

 

� Hoe is de taakverdeling tussen de journalisten onderling? 

“Iedereen doet een beetje alles. We lopen elkaar natuurlijk niet voor de voeten, maar het is 

bijvoorbeeld niet zo dat de ene journalist de hele dag in de rechtbank zit en dat een andere wacht totdat 

er ergens een ongeval gebeurt.  

Er zijn trouwens verschillende zalen in de rechtbanken, dus volgen we die zalen met het aantal 

personen dat daarvoor nodig is. Tegen de middag zijn die zaken vaak afgelopen, zodat we in de 

namiddag onze informatie kunnen verwerken en uittypen.  

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we tijdens een rechtzaak of terwijl we onze informatie verwerken 

opgeroepen worden omdat er een ongeval gebeurd is, of omdat er ergens een grote brand is. Dan 

vertrekt er iemand van daar ter plaatse naar dat ongeval of die brand.” 

 

� Jullie nemen ook foto’s?  

“Ja, wij zorgen voor foto’s voor Het Laatste Nieuws en Belga. We gaan van het principe uit dat als er 

iets gebeurt dat redelijk ernstig is, dat we sowieso ter plaatse gaan als journalist.” 

 

� Neemt iedereen van jullie foto’s?  

“Er zijn een aantal beroepsfotografen in dienst bij persbureau Verbeke, maar voor faits divers heb je 

meestal geen tijd om een fotograaf op te roepen. Iedereen van ons heeft dus een fototoestel en wij 

nemen ook allemaal effectief foto’s. Dat verloopt heel goed.” 

 

� Hoe komt u te weten dat er ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebt 

u? Welke contacten?  

“Onze nieuwsgaring is vooral gebaseerd op het uitbouwen van een netwerk. Wij proberen zoveel 

mogelijk contacten te hebben. Zo simpel is dat. Via politiediensten en andere hulpdiensten. Wij doen 

maar een klein takje van de regionale nieuwsgaring. Wij doen enkel de faits divers, 

gerechtsverslaggeving en bedrijfsnieuws.” 
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� Hoe verloopt die gerechtsverslaggeving?  

“Wij houden die rechtzaken bij in onze agenda. Elke rechtbank in West-Vlaanderen proberen wij in de 

gaten te houden wat betreft de correctionele zaken en de strafzaken.  

Als je de rol van de zitting niet kan bemachtigen, wat in Brugge bijvoorbeeld het geval is, dan ben je 

verplicht om er altijd aanwezig te zijn. Dat is niet slecht. Dan volg je alles goed mee. We contacteren 

ook vaak advocaten, gedupeerden, mensen van de griffie enz. en op die manier proberen wij het 

verhaal weer te geven.” 

 

� Maken jullie vaak gebruik van tips van burgers? 

“Ja, natuurlijk. Daar worden wel alleen maar de interessantste zaken uitgehaald. Het is niet zo dat we 

elke tip zomaar in de krant kunnen zetten. Zo gaat het niet.” 

 

� Zijn er volgens u verschillen tussen de manier waarop jullie te werk gaan en de manier 

waarop de lokale correspondenten van Het Laatste Nieuws hun nieuws verzamelen?  

“Het is zo dat wij volgens mij altijd iets vlugger moeten reageren op nieuws. Wij kunnen minder 

vooraf plannen in onze agenda, op die rechtzaken na misschien. Als er overdag een grote brand is, dan 

kunnen wij niet plannen om dat nieuws pas twee dagen later te brengen. Door het soort nieuws dat wij 

brengen, moeten wij inderdaad wel op een andere manier werken. Wij moeten veel vlugger en veel 

flexibeler zijn.”  

 

� Jullie krijgen veel informatie van hulpdiensten. Waarom geven die mensen jullie die 

informatie? Welk voordeel hebben zij daarbij? 

“Het is denk ik een soort protocol, dat is niet overal zo, maar in Kortrijk is er bijvoorbeeld een 

protocol tussen de pers en de politie. Zij vergaderen soms samen. Ik vind dat een goede en correcte 

manier van werken. Het werk dat die mensen van de hulpdiensten doen is in het belang van de 

maatschappij. Voor hen is het dus ook belangrijk dat het grote publiek daarvan op de hoogte is. De rol 

van de pers is daarbij belangrijk volgens mij. Wij krijgen bijvoorbeeld ook mails van sommige 

politiezones en soms worden wij zelfs opgebeld door de persoversten van de politie.” 

 

� Zoeken jullie vaak nieuws op internet? 

“Ja, absoluut.”  

 

� Maken jullie gebruik van RSS-feeds? 

“Dat niet.” 

 

 



 148 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook of Netlog om nieuws te 

verzamelen? En halen jullie daar ook nieuws uit? 

“Daar kan je volgens mij niet echt nieuws uithalen. Maar als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een 

bepaald persoon, en je weet enkel de naam, dan kan je via een zoekmachine wel de profielfoto van  op 

Facebook terugvinden. Je kan op die manier ook wel iets meer te weten komen van die mensen, maar 

je mag er volgens mij nooit vanuit gaan dat die informatie de strikte waarheid is. Je moet die 

informatie nog checken.” 

 

� Gaan jullie ook op zoek naar nieuws op lokale nieuwssites? 

“Ja, daar kun je soms wel wat nieuws op vinden.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie van Het Laatste Nieuws? 

“Wij werken vaak vanuit hun lokaal kantoor in Brugge. Daarnaast maken we vooral telefonisch 

afspraken.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Krijgen jullie vaak opdrachten 

van de redactie van Het Laatste Nieuws om over een bepaald onderwerp informatie te 

verzamelen of is het nieuws meestal van jullie afkomstig?  

“Ja, natuurlijk. Sommige dingen komen bij hen binnen via het systeem 4545. Daarna geven zij die 

informatie door aan ons en moeten wij er iets mee doen. Niet alle nieuws is van ons afkomstig.” 

 

� Hebben jullie veel autonomie? 

“Ja, absoluut. De samenwerking met de redacties waarvoor wij werken verloopt ook heel vlot.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview Bart Huysentruyt  

(Torhout, 24-03-2009) 

 

leeftijd: 26 

woonplaats: Torhout 

freelance beroepsjournalist voor de editie Oostkust van Het Laatste Nieuws, Krant van West-

Vlaanderen en Radio 2 West-Vlaanderen 

 

 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt als lokale correspondent? 

“Het Laatste Nieuws, Krant van West-Vlaanderen en Radio 2 West-Vlaanderen. Ik werk nog steeds 

voor alle drie.” 

 

� Combineert u dit met een ander (hoofd)beroep? 

“Nee. Ik ben fulltime journalist.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent? 

“Ik werk de volledige dag, maar ook heel vaak ’s avonds en in het weekend. Ik werk ook van thuis uit 

en soms is het overdag rustiger dan ’s avonds. Ik kan dat moeilijk uitdrukken in uren.” 

 

� Over welke (deel)regio brengt u verslag uit? 

“Iedereen heeft bepaalde steden en gemeenten. Bij Het Laatste Nieuws zijn het er heel wat: Torhout, 

Koekelare, Ichtegem, Kortemark, Blankenberge, Zedelgem en Knokke-Heist.” 

 

� Hoeveel artikels schrijft u ongeveer per dag?  

“Dat hangt er van af. Er zijn kleine en grote artikels. Ik denk ongeveer twintig per dag.”  

 

� Hoeveel procent van de stukken in de editie Oostkust worden door u geschreven? 

Bijvoorbeeld in vergelijking met u collega-correspondenten? 

“Dat verschilt per dag. Voor de Oostkust zijn we met vier journalisten en ik denk dat het redelijk gelijk 

verdeeld is. Elk ongeveer 25 procent. Soms doe ik wel meer dan sommige anderen, dus het kan ook 

wel iets meer zijn.” 
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� Hoe wordt u verloond?   

“Per stuk dat in de krant verschijnt. Het is nu wel zo dat er veel afgesproken wordt, zodat elk stuk dat 

we maken ook effectief in de krant komt. Sommige journalisten krijgen maandelijks ook een bonus, 

omdat ze wat meer doen dan anderen.” 

 

� Vergaderen jullie soms met journalisten van de redactie? 

“Voor West-Vlaanderen heb je een bureau in Brugge. Daar ben ik ongeveer één keer per twee 

maanden. Op de algemene redactie in Kobbegem kom ik nooit.” 

 

� Spreekt u soms af met de andere reporters van de editie Oostkust? 

“Heel weinig. Elk heeft zijn eigen gemeentes.” 

 

� En stel dat u iets van nieuws te weten komt over hun gemeentes. Geeft u dit dan 

rechtstreeks aan hen door of belt u naar de redactie in Brugge? 

“Normaalgezien stuur ik dan een mailtje naar die correspondent en stuur ik het ook door naar de 

redactie in Brugge in ‘Cc’. Je kan op die manier zelf ook nog iets extra verdienen. Zeker als het over 

groot nieuws gaat.” 

 

� Ondervindt u veel concurrentie van andere lokale correspondenten? Van Het 

Nieuwsblad of Krant van West-Vlaanderen? 

“Het Nieuwsblad is de enige concurrent. Krant van West-Vlaanderen zie ik niet als een concurrent. Ik 

werk er zelf ook voor.” 

 

� Wat is uw taak bij Krant van West-Vlaanderen? 

“Ik maak enkel stukken over sportnieuws. Voor De Weekbode: editie Torhout. Enkel sport uit Torhout 

dus. Dat is niet zo veel werk. Vroeger wou ik eigenlijk sportjournalist worden, nu niet meer. Wat ik nu 

doe van werk vind ik het leukst.” 

 

� Over welke sporten brengt u verslag uit? 

“Alles behalve voetbal, basketbal of volleybal enz. Over tennis bijvoorbeeld. Ik maak eigenlijk vooral 

stukken over de verhalen naast de sport. Ik schrijf eigenlijk maar 1 of 2 stukjes per week voor Krant 

van West-Vlaanderen.” 

 

� Met wie hebt u dan vooral contacten?  

“Ik ga bijvoorbeeld naar een wedstrijd of ik bel eens naar de voorzitter en luister of die geen verhaal 

voor mij heeft. Of ik vraag of ik niets kan doen om zijn club eens in de kijker te plaatsen. Soms heb ik 
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ook zelf een idee voor een stuk en dan zoek ik iemand die daar mee bezig is. Bijvoorbeeld een 

mevrouw die elke week de sporttruitjes wast.” 

 

� Hoe zou u uw werk voor Radio 2 West-Vlaanderen omschrijven? 

“Voor Radio 2 doe ik een aantal gemeenten, die ik ook voor Het Laatste Nieuws doe. Ik maak dus af 

en toe een aantal korte nieuwsstukjes, enkel als er echt groot nieuws is. Zij kunnen dat dan opnemen in 

hun regionale nieuwsuitzending.” 

 

� Neemt dit veel tijd in beslag? 

“Dat duurt niet lang. Ik ben nogal een ‘rappe’.” 

 

� Valt dit gemakkelijk te combineren met uw werk voor Het Laatste Nieuws? 

“Je moet daar een soort evenwicht in vinden. Als je voor de krant van de volgende dag een grote 

primeur hebt, dan gebeurt het meestal zo dat ik het stuk zelf maak voor Het Laatste Nieuws en dat ik 

het pas doorstuur naar Radio 2 na 18 of 19 uur. Dan zijn er geen regionale nieuwsuitzendingen meer. 

Dat stuk wordt dan ten vroegste pas de dag erna om 6 uur ’s morgens opgenomen. Als je het de dag 

zelf nog kunt doorsturen verdien je er nog iets aan. Als je het pas doorstuurt wanneer de krant al 

verschenen is, dan is het de moeite niet meer. Ik moet er dus ook voor zorgen dat het nog niet op de 

radio komt die dag, want anders ben ik mijn primeur kwijt, omdat Het Nieuwsblad het zou kunnen 

horen en zou publiceren.  

Bijna alle correspondenten van Radio 2 West-Vlaanderen werken ook voor een krant. Als lokale 

correspondent werken voor Radio 2 neemt niet zo veel tijd in beslag als je ernaast al de hele dag met 

nieuws bezig bent. Je moet enkel nieuws aanleveren, geen teksten.” 

 

� Hoe komt u te weten dat er ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebt 

u? Welke contacten? 

“Als beginnend journalist moet je ervoor zorgen dat je je contactgegevens bezorgt aan mogelijke 

contactpersonen in elke gemeente waarvoor je schrijft. De volgende dagen krijg je dan al brieven en 

mails toegestuurd met uitnodigingen of informatie over gebeurtenissen in de toekomst. Daarnaast heb 

ik ook een aantal tipgevers, bijvoorbeeld burgemeesters of schepenen waar ik goed mee kan 

opschieten, de dienst toerisme, enz. Dat wijst zichzelf uit. Ik was er zelf ook van geschrokken dat het 

zo gemakkelijk ging. Je moet natuurlijk een tijdje bezig zijn vooraleer de mensen je kennen. 

Ik doe bijvoorbeeld nog niet zo lang Knokke-Heist en Blankenberge. 2 jaar ongeveer. Het eerste jaar 

was toch niet zo gemakkelijk om bekend te worden, mede omdat ik in Torhout woon. Na een jaar is 

dat dan goed beginnen gaan.”   
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� In welke mate hebt u contact met de hulpdiensten? 

“Nooit. Ik doe geen ongevallen. Ik doe eigenlijk alleen ‘het goede nieuws’ zeg ik altijd. Het is niet 

volledig zo, maar normaalgezien hou ik me daar niet mee bezig. Het persbureau Verbeke is 

gespecialiseerd in die zaken. Ook zelfmoorden, rechtzaken,…” 

 

� U hebt het over ‘het goede nieuws’. Kan u dit wat uitgebreider omschrijven? 

“Het is socialer. Bijvoorbeeld iemand die 50.000 balpennen verzamelt. Je kan dat ‘flutnieuws’ 

noemen, maar ik vind dat leuker nieuws dan nieuws over ongevallen of branden. Geen enkele dag is 

dezelfde. Ik word voor van alles en nog wat uitgenodigd: 50-jarige jubilea voor in de rubriek ‘Mensen 

van bij ons’, persbabbels, gemeenteraden, de voorstelling van het toeristisch seizoen.” 

 

� Wie nodigt u uit voor die jubilea uit de rubriek ‘M ensen van bij ons’? 

“De gemeente. Ik wist dat vroeger zelf ook niet, maar doordat mijn eigen grootouders 50 jaar 

getrouwd waren heb ik van hen gehoord dat de gemeente hen een formulier gestuurd had. Op dat 

formulier moesten ze aanduiden of ze graag hadden dat er iemand van de gemeente aanwezig zou zijn 

op hun jubileum en of ze al dan niet in de krant wilden komen.  

Wij krijgen dan van de gemeente informatie over waar en wanneer er iemand zijn jubileum viert. Ik 

stuur daar dan een fotograaf naartoe.  

Sommige gemeenten doen nog extra werk. Ze maken een tekstje over de levensloop van die mensen 

zodanig dat wij niet te veel werk meer hebben, behalve het tekstje wat herschrijven of korter maken. 

Het gaat toch altijd over hetzelfde: hoe oud ze zijn, hoe lang ze al samen zijn, eventueel nog hoe ze 

elkaar hebben leren kennen. Basisinformatie dus. Andere gemeenten sturen enkel de uitnodiging en 

dan moet ik zelf bellen naar die mensen om meer informatie te vernemen. Soms willen de mensen 

zelfs dat ik daarvoor eens langskom.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door verenigingen? 

“Verenigingen contacteren meestal hun gemeente en die delen dan de activiteiten mee. Van hen zelf 

ontvangen we niet veel. In Torhout kennen ze me wel heel goed, dus hier zou ik al eerder eens zoiets 

van nieuws ontvangen, maar meestal gebeurt dat via de gemeentes.” 

 

� Brengt u ook nieuws over lokale bedrijven? Contacteren zij u vaak? 

 “De bedrijven worden meestal ook gedaan door het persbureau Verbeke. Dat is een soort 

stilzwijgende overeenkomst. Het gebeurt wel eens dat de grens moeilijk te bepalen is. Is een 

ziekenhuis bijvoorbeeld een bedrijf of niet? Stukken over bedrijven die vernieuwen of zestig jaar 

bestaan schrijf ik wel. Het gebeurt dus wel dat bedrijven mij contacteren, jazeker.” 
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� Welke zijn de bronnen waar u het vaakst een beroep op doet? Wie zijn de mensen 

waarmee u het meest in contact komt? 

“Sowieso kom ik het meest in contact met lokale politici. Zij kunnen me vaak belangrijk nieuws 

vertellen. Hier in Torhout heb ik ook een heel goed contact met iemand die lid is van de brandweer. 

Bij het minste ‘nieuwsje’, geeft die persoon mij een seintje. Ik maak wel geen stukken over branden of 

ongevallen, maar ik kan die informatie dan doorgeven en zo verdien ik er ook nog iets aan.  

Soms wordt er ook vanuit nationaal een oproep gedaan. Bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar een 

koppel dat aan het scheiden is, om te getuigen bij een artikel over scheidingen. Dan doe ik ook een 

beroep op mijn kennissen. Dan vraag ik eens rond of er iemand zo’n mensen kent.” 

 

� In welke mate krijgt u informatie van burgers, via mail of telefoon?  

“Mensen kunnen tips doorsturen naar de redactie in Brugge. Zij sturen die door naar ons en wij gaan 

na of die informatie klopt en maken de stukken. Er komt eigenlijk veel onbruikbare informatie toe.” 

 

� Wie zijn die tipgevers? 

“Dat zijn vaak ambetante mensen. Meestal zijn het gepensioneerden.” 

 

� In welke mate maakt u bij het verzamelen van nieuws gebruik van internet?   

“Ik doe soms wel wat opzoekingswerk op internet.” 

 

� Gebruikt u RSS-feeds? 

“Nee.” 

 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

“Facebook wel. Netlog minder. Facebook gebruik ik eigenlijk wel veel. Ik heb bijvoorbeeld al eens 

een stuk gemaakt over een Facebook-groep die was opgericht om een oud huisje te redden van de 

sloop. Er staat heel veel op Facebook dus is het soms moeilijk om te selecteren. De nieuwswaarde 

vermindert ook omdat iedereen daar nu gebruik van maakt. Maar je kunt er wel redelijk veel nieuws 

uit halen. Als je bevriend bent met bepaalde mensen, kan je zien waar zij mee bezig zijn en soms 

levert dat wel iets op.” 

 

� En You Tube bijvoorbeeld? 

“Ik bekijk daar soms wel eens iets, maar enkel als ik vooraf weet dat het er op staat. Echt opzoek gaan 

naar filmpjes over bijvoorbeeld Knokke-Heist, dat doe ik niet.” 

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

“Dat gebeurt wel eens, maar veel minder.” 
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� Bezoekt u ook vaak officiële websites zoals sites van lokale politici, gemeentewebsites, 

sites van de diensten voor toerisme? 

“Ja, die zitten in mijn Favorieten en die bekijk ik dagelijks. Soms staan daar wel interessante zaken 

op. Er bestaan ook websites van mensen die zelf een eigen internetkrantje maken over nieuws uit hun 

gemeente. Er zijn er zo in Knokke-Heist en in Blankenberge. Dat is eigenlijk een schat aan informatie. 

Als je eens iets niet weet of ergens niet van op de hoogte bent, staat dat daar direct op en ben je toch 

mee.”  

 

� Hoe vaak bezoekt u die websites dan? Dagelijks? 

“Ja, meer zelfs. Ongeveer om de 6 uur.” 

 

� Volgt u ook andere media? Bezoekt u bijvoorbeeld soms de site van Focus-WTV en Krant 

van West-Vlaanderen? 

“Ja, dat is een goede website. Die volg ik ook vaak.” 

 

� En die van Het Nieuwsblad? 

“Ik vind dat zij op dat vlak wel een puntje voor staan op ons, maar ja, daar kan ik weinig aan doen.”  

 

� Bezoekt u de site van Het Nieuwsblad om nieuws te verzamelen? 

“Soms. Niet veel.” 

 

� Leest u de papieren versie van Het Nieuwsblad? 

“Nee, nooit. Ik lees wel vaak artikels op Mediargus. Ik bekijk daar wat er verschenen is over mijn 

gemeentes. Ik lees bijna nooit artikels over gemeentes die mij niet aanbelangen. Ik volg enkel het 

nieuws over mijn gemeenten.” 

 

� Maakt u soms foto’s? 

“Nee. Het persbureau Verbeke doet dat. Er zijn wel correspondenten die zelf foto’s maken, maar ik 

doe dat niet. Waarschijnlijk ben ik een van de weinigen die er bijna nooit maakt. Als ik uitgenodigd 

ben voor een activiteit zorg ik altijd dat er een fotograaf aanwezig is. Ik kan dat eigenlijk niet. Ik heb 

nooit de ambitie gehad om fotograaf te worden. Ik heb wel een klein fototoestelletje, maar als ik foto’s 

neem zijn die ogen altijd rood of de gezichten overbelicht. Dat is dan ook geen meerwaarde voor de 

krant of voor mijn stuk. Ik laat dus altijd een fotograaf komen. 

Ik kan toch moeilijk speciaal naar Knokke rijden om een foto te maken. Ik moet er ook iets kunnen 

aan overhouden. Als ik kan telefoneren naar de organisatoren om wat meer informatie te krijgen over 

een evenement, dan hoef ik er niet meer naartoe te gaan. Soms sturen ze ook zelf een kort verslag. Ik 

zal dan niet speciaal naar daar gaan om een foto te maken.”  
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� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici? Zijn er grote verschillen tussen lokale 

politici en hoe die met de media omgaan? Politici die echt de aandacht opzoeken ten 

opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig zijn. 

“Ja, dat is een groot verschil. Politici die in de politiek hogerop willen raken zijn daar veel meer mee 

bezig. Hier in Torhout had je schepen Hilde Crevits die nu minister geworden is. Van de burgemeester 

en alle schepenen, was zij de enige die persberichten maakte naar aanleiding van de gemeenteraad of 

sommige andere activiteiten. Nu zij minister geworden is, ontvangen wij praktisch niets meer van 

politici. Ik moet dus zelf veel ‘rondbellen’ om nieuws te verzamelen. Er is altijd wel nieuws, maar die 

mensen staan er vaak niet bij stil dat het nieuws is.”  

 

� Als ze geen persberichten sturen, dan hebt u waarschijnlijk vaak meer informele 

contacten met die lokale politici? 

“Normaalgezien ga ik heel weinig naar persconferenties waar ik vooraf al van kan verwachten dat ik 

er voor de krant maar een kort berichtje over zal kunnen maken. Aan de hand van het persbericht of 

een telefoontje heb je dan vaak genoeg informatie om het stukje voor de krant te schrijven. Soms ga ik 

er wel naartoe, omdat die schepenen daar ook zelf aanwezig zijn. Dat is een goede gelegenheid om ze 

een aantal vragen te stellen over dossiers waar ze mee bezig zijn. Dat verloopt dan wel vlot.” 

 

� Gaat u vaak naar de gemeenteraad?  

“Meestal wel.”  

 

� U bent correspondent voor verschillende gemeentes. Is dat combineerbaar? 

“Soms overlappen die gemeenteraden wel eens, maar ik probeer de belangrijkste mee te volgen. 

Gisteren was er bijvoorbeeld gemeenteraad in Torhout en in Kortemark. Dan moet ik een keuze 

maken. Ik doe dat op basis van de agenda voor die gemeenteraden. Zo bepaal ik naar welke 

gemeenteraden ik ga. In Blankenberge en Knokke-Heist is er voorafgaand aan de gemeenteraad een 

‘persbabbel’. Je hoeft dan eigenlijk niet naar de gemeenteraad te gaan. Op de persbabbel krijg je al te 

horen waarover het zal gaan. Ik ga dus wel altijd naar die persbabbels.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Dat is een gentlemen’s agreement. Soms doe ik eens een ‘geste’ naar een bron toe. Bijvoorbeeld op 

politiek vlak. Ik kan een persoon wel eens extra met zijn naam in de krant vermelden, omdat die veel 

nieuws aanlevert. Anderzijds ben ik het die bepaalt wat er in de krant komt. Af en toe kies ik er  voor 

om de relatie met mijn bronnen goed te ‘soigneren’, maar dat is wederzijds.”  
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� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Ik denk dat iedereen daarin verschilt. Dat hangt een beetje af van je eigen karakter. Als 

freelancejournalist moet je natuurlijk wel een soort discipline hebben. Je zou ook tot 10 uur in je bed 

kunnen blijven liggen. Dat doe ik nooit.  

De meesten zijn wel ouder dan ik. Die doen dit werk al langer. Ik denk niet dat zij andere contacten 

hebben, maar misschien wel iets meer. Hoe langer je dit werk doet, hoe meer mensen je kent. De 

correspondent van Het Nieuwsblad in Blankenberge doet dit al 30-40 jaar denk ik. Die persoon woont 

ook in Blankenberge. Die weet sowieso wel iets meer dan ik die in Torhout woon.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak wordt u gecontacteerd? 

“Voor 9 uur ’s morgens moeten wij ons programma voor de dag zelf doorsturen. Rond 9.30 uur of 10 

uur krijg ik dan een telefoontje van de redactie in Brugge over wat zij vandaag concreet van mij 

verwachten. Die stukken moeten ten laatste om 16 uur of 17 uur doorgestuurd worden naar hen. Als er 

tijdens de dag nog iets belangrijks gebeurt, dan bel ik hen op. Er zijn dus dagen dat wij 20 of 30 keer 

met elkaar bellen. Het gebeurt ook dat twee telefoontjes per dag voldoende zijn.” 

 

� Hoe belangrijk vindt u zichzelf als schakel in het regionale nieuwsproductieproces? 

“Wij zijn het belangrijkst. Dat is moeilijk om dat zelf zo te zeggen, maar wij zijn de 

nieuwsverzamelaars. Alle nieuws is van ons afkomstig. Stel dat ze iets van nieuws krijgen via Belga 

dat nog niet door een correspondent vermeld werd, dan gaan ze dat doorsturen naar die correspondent, 

vragen of het bericht klopt en om er eventueel een stuk over te maken.  

Voor de regionale pagina’s wordt er nooit iets rechtstreeks overgenomen van Belga, voor de nationale 

pagina’s kan dit wel gebeuren.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Ik denk dat het meeste nieuws van de correspondenten zelf komt en misschien 30 procent van de 

redactie in Brugge. Meestal brengen wij het nieuws aan, maar de redactie bepaalt vaak wel hoe we het 

moeten aanpakken.” 

 

� Hebt u veel autonomie?    

“Ja, absoluut.”  
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� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Nee. Het aantal eindredacteurs bij ons is vrij beperkt. Heel veel veranderen ze daar dus niet meer aan. 

De titel wordt soms wel eens aangepast, omdat die wat te lang is of omdat die misschien niet past. Aan 

de tekst zelf wordt er heel weinig veranderd. Of het zou moeten zijn dat de tekst iets te lang is en dat 

ze er een aantal zinnen uit schrappen. Het is wel al gebeurd dat ik me daarin kwaad heb gemaakt. Maar 

zo lang dat mijn stukken allemaal gepubliceerd worden, is er meestal geen probleem.” 

 

� In hoeverre veranderen de redacteurs in Brugge iets aan u stukken? 

“Brugge bestelt de stukken. Ze zeggen ook hoe lang de stukken mogen zijn. Zij bekijken de stukken 

denk ik wel als ze bij hen binnenkomen, maar de eindredactie gebeurt in Kobbegem.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

burgerjournalisten voor regionale redacties van belang zijn? Bij het verzamelen van 

nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen worden met 

burgerjournalisten? 

“Volgens mij hebben burgerjournalisten niet genoeg tijd om nieuws te verzamelen op de manier zoals 

wij dat doen. Ik denk ook dat de lokale correspondenten van nu daar niet zo tevreden mee zouden zijn. 

Daar zou volgens mij serieus protest tegen komen.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview met Gudrun Steen 

 (Diksmuide, 30-03-2009) 

 

leeftijd: 28 

woonplaats: Diksmuide 

fulltime freelance journaliste voor de editie West- en Middenkust van Het Laatste Nieuws, Krant 

van West-Vlaanderen - Het Wekelijks Nieuws: editie Kust, De Streekkrant en De Zondag 

 

 

 

� Voor welke media werkt u of hebt u reeds gewerkt als lokale correspondent? 

“Voor Het Laatste Nieuws, Het Wekelijks Nieuws, De Streekkrant en De Zondag.” 

 

� Hebt u vroeger nog voor andere media gewerkt?  

“Nee. Ik heb wel eens stage gedaan bij de radio.” 

 

� Combineert u al dit werk nog met een ander (hoofd)beroep? 

“Nee, ik ben al bijna 8 jaar professioneel freelance journaliste. Ik heb niet het statuut van 

beroepsjournaliste. Bij Het Laatste Nieuws zijn we denk ik met allemaal professionele journalisten. 

We zijn ook met niet zo veel. Ik denk dat we voor de editie West- en Middenkust en de editie Oostkust 

samen maar met vier correspondenten zijn.” 

 

� Hoeveel tijd besteedt u aan uw werk als lokale correspondent voor Het Laatste Nieuws? 

“Voor Het Laatste Nieuws schrijf ik elke dag een aantal artikels.” 

 

� En hoe is dat bij Krant van West-Vlaanderen, voor Het Wekelijks Nieuws dus? 

“Voor Het Wekelijks Nieuws heb ik ook nog redelijk veel werk. Vooral op de eerste 3 dagen van de 

week. Die deadline is op woensdag. Werken voor De Streekkrant is niet zo veel werk en De Zondag 

valt ook goed mee.”  

 

� Hoeveel uren werkt u ongeveer per week? 

“Dat valt moeilijk te zeggen. Ik denk daar zo niet over na. Het is eigenlijk afhankelijk van hoeveel 

nieuws er is. Soms gebeurt het dat ik ook op zaterdag en zondag moet werken. Ik kan niet vooraf 

bepalen wanneer ik een vrije dag heb, het is een beetje afhankelijk van wat er gebeurt.” 
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� Over welke (deel)regio brengt u verslag uit? 

“De Panne, Koksijde, Nieuwpoort. Diksmuide, Veurne, Houthulst, Alveringem, Lo-Reninge en 

Vleteren. Bij Het Wekelijks Nieuws werk ik voor de editie Kust.  

Bij Het Laatste Nieuws heet mijn editie de West- en Middenkust. Daar doe alleen ik de gemeenten De 

Panne, Diksmuide, Veurne, Houthulst, Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. In Koksijde en 

Nieuwpoort is er iemand anders.” 

 

� Bent u bij Het Wekelijks Nieuws soms met meerdere correspondenten voor één 

gemeente? 

“Ja, in de grotere gemeenten. In het begin was ik in Veurne wel alleen, maar nu zijn we er al met drie. 

De editieredacteur moet dan soms wel wat puzzelen zodat we niet met twee tegelijk bezig zijn met 

dezelfde opdracht.” 

 

� Hoeveel artikels maakt u ongeveer per week of per dag? 

“De stukken in Het Wekelijks Nieuws zijn vaak grote stukken. Ik denk dat ik er gemiddeld een zestal 

per week maak. Die hebben ongeveer A4-formaat. Daarnaast maak ik ook heel wat kleine stukjes en 

foto’s met een onderschrift. Bij Het Laatste Nieuws is dat meer afhankelijk van hoeveel plaats er is. Ik 

heb daar niet echt een idee van.” 

 

� Neemt u soms foto’s? Wordt dat van jullie verwacht?  

“Dat wordt niet echt van je verwacht, maar als je ter plaatse bent dan zou het eigenlijk wel stom zijn 

om dat niet zelf te doen. Bij Het Laatste Nieuws wordt er wel samengewerkt met persbureau Verbeke.  

Als je dus zelf ergens niet aanwezig kan zijn, dan gaan zij wel.” 

 

� Hoe wordt u verloond? 

“Per stuk. In Het Laatste Nieuws is dat ook afhankelijk van waar het artikel staat in de krant: op de 

frontpagina van het katern of niet, nationaal of regionaal. En dat is ook afhankelijk van de lengte. Hoe 

langer het stuk, hoe meer dat je betaald wordt.” 

 

� Met welk soort nieuws bent u vooral bezig? 

“De rechtzaken en faits divers, de ongevallen en de branden, worden bij Het Laatste Nieuws gedaan 

door het persbureau Verbeke. Ook bij Het Wekelijks Nieuws wordt dat gedaan door iemand die daarin 

gespecialiseerd is. Dat is denk ik iemand die ook voor Het Nieuwsblad werkt. Ik vind dat goed, want 

anders zouden wij altijd moeten paraat staan. Dan ben je nooit meer op je gemak. Maar al het ander 

nieuws doe ik: evenementen, gemeenteraden, persconferenties, enz. Voor de sport is er ook wel een 

aparte redactie.” 
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� Vindt u dat er een groot verschil is tussen het soort nieuws dat u voor Krant van West-

Vlaanderen maakt ten opzichte van dat voor Het Laatste Nieuws? 

“Het lijkt er wel op, maar het wordt anders uitgewerkt.” 

 

� Merkt u dat er in die acht jaar dat u dit werk nu al doet bepaalde zaken veranderd zijn? 

Inhoudelijk bijvoorbeeld?  

“Ja. Bijvoorbeeld bij Het Wekelijks Nieuws. In het begin was het allemaal meer om het even wat je 

doorstuurde van nieuws. Ze zijn nu selectiever geworden. Bijvoorbeeld naar scholen toe. Er is geen 

plaats meer voor schoolfeestjes. 

Journalisten moeten ook steeds vaker zelf hun foto’s nemen, terwijl dat vroeger bij de dagkranten 

zoals Het Laatste Nieuws toch strikt gescheiden was. 

Belangrijk nieuws wordt nu ook dieper en uitgebreider uitgewerkt, terwijl minder belangrijk nieuws 

maar heel kort vermeld wordt. Dat is ook een verschil.” 

 

� Hoe komt u te weten dat er op lokaal niveau ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? 

Welke bronnen hebt u? Welke contacten? 

“Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat moet wat groeien, want je moet er eerst voor zorgen dat 

je op de gemeentelijke perslijst staat, zodat je in elk geval al de gemeentelijke info ontvangt. Als je 

naar persconferenties gaat ontmoet je ook mensen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen te 

leren  kennen. Eens dat ze je kennen, gaan ze je wel mailen als er ergens iets te doen is. 

Ik heb nu een veel geruster gevoel dan in het begin dat ik dit werk deed. Als ik op vrijdag nog niet 

weet wat ik de maandag zal doen voor Het Wekelijks Nieuws ga ik niet panikeren dat ik mijn agenda 

niet gevuld zal krijgen. Alles komt altijd wel op zijn pootjes terecht.  

Het plezantste vind ik mensen opzoeken, afspraken maken en ter plaatse gaan. Het veldwerk en de 

interviews vind ik dus het leukst.”  

 

� In welke mate hebt u contact met gewone burgers? Geven zij uw soms tips, bijvoorbeeld 

via mail of telefonisch? 

“Er zijn burgers die wel eens een mailtje sturen. Bellen gebeurt niet zo veel, maar ik krijg wel vaak 

mails.” 

 

� Over welk soort nieuws gaat het dan meestal? Zitten daar veel interessante dingen 

tussen? 

“Ja. Stel dat er ergens een heel groot appartementsblok zal worden gebouwd, dan kan het gebeuren dat 

de buurtbewoners mij contacteren omdat ze bang zijn dat ze geen zonlicht meer zullen hebben en hun 

zicht belemmerd zal worden. Ze vragen mij dan of ik daarover iets wil schrijven. Ik word soms ook 

gecontacteerd door mensen die een petitie starten tegen iets.” 
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� Het Laatste Nieuws moedigt zijn lezers aan om nieuws door te mailen of op te sturen naar 

het nummer 4545. Ontvangt u op die manier veel informatie?  

“Er komt op die manier soms wel nieuws binnen, maar dat is al veel verminderd. In het begin maakten 

de mensen daar massaal gebruik van, maar ik merk dat ik nu niet zo veel tips meer binnen krijg.  

Ik denk dat die berichten op de redactie in Kobbegem toekomen en dat die dan van daaruit verdeeld 

worden per regio. Op die manier komen die berichten dan eerst op de redactie in Brugge terecht en 

daarna bij ons.” 

 

� Welk soort informatie wordt daar zoal naar toe gestuurd? 

“Dat zijn voornamelijk individuele problemen, bijvoorbeeld een straatlicht dat kapot is en niet hersteld 

wordt door de gemeente. Persoonsgebonden zaken eigenlijk.” 

 

� Zitten daar vaak nieuwswaardige onderwerpen tussen? 

“Soms wordt daar zelfs voorrang aan gegeven. Het gaat om problemen van onze lezers. We moeten 

daar toch wel proberen iets mee te doen. Maar je moet die informatie natuurlijk eerst nog checken.” 

 

� Maakt u soms gebruik van officiële informatiebrochures van de gemeente? Gaat u 

daarin actief op zoek naar informatie? 

“Ja. Soms vind ik daar wel ideeën die ik verder kan uitwerken. We ontvangen die gemeentelijke info 

sowieso. Ik blader daar dan wel eens in, want soms staan daar dingen in die ook interessant kunnen 

zijn voor mensen die buiten de gemeente wonen en die dat blaadje niet krijgen.” 

 

� Maakt u gebruik van internet bij het verzamelen van lokaal nieuws? Zijn er hier in de 

buurt mensen die een lokale (nieuws)site of blog? 

“Er zijn er wel, maar ze zijn meestal niet erg up-to-date. Het nieuws komt meestal sneller in de krant 

dan dat het op die websites terecht komt. Ze werken die sites wel bij, maar dat gebeurt niet snel 

genoeg. Dat is dus wel een nadeel.” 

 

�  Maakt u gebruik van RSS-feeds of Google Alerts?  

“Nee. Dat doe ik niet. En zo’n dingen als Facebook en Netlog doe ik ook niet.” 

 

� Op welke manier gebruikt u het internet wel?  

“Ik gebruik het internet toch bijna dagelijks. Bijvoorbeeld om contactgegevens van iemand op te 

zoeken of om meer informatie over bepaalde onderwerpen te vinden. Vooral op die manier. Niet om te 

‘netwerken’.” 
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� In welke mate hebt u contact met lokale politici? Is het vooral u die hen contacteert of 

eerder omgekeerd? 

“Het zijn vooral zij die ons contacteren. We zien hen ook vaak op de gemeenteraad. Die 

gemeenteraden zijn 1 keer per maand per gemeente. Als je zoals mij redelijk veel gemeenten hebt, zijn 

dat er dus redelijk wat. Soms is dat niet zo leuk, die gemeenteraden. Soms verneem je daar wel 

interessant nieuws, maar heel vaak zit je er ook je tijd te verspillen omdat ze vaak discussiëren over 

futiliteiten.  

Meestal verschijnen er in de krant ook maar heel korte berichtjes over de gemeenteraden. Maar het is 

wel belangrijk om er naartoe te gaan. De meeste burgemeesters organiseren voorafgaand aan hun 

gemeenteraad ook een persbabbel. Dan kan je een informeel gesprek met hen beginnen, want op de 

gemeenteraden zelf mag je natuurlijk geen vragen stellen.  

Meestal nemen zij dus zelf het initiatief. Tenzij dat je als journalist zelf iets ontdekt hebt en je daarover 

de reactie van de burgemeester wil vernemen, dan moet jij hen opbellen. Maar meestal doen zij dat 

zelf.” 

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn.  

“Ja, dat is inderdaad wel zo. In mijn regio is dat vooral het geval in Veurne en Koksijde. Daar zijn er 

heel wat politici die snel naar de pers stappen. Veurne is daarbij eigenlijk de koploper. De 

burgemeester en de schepenen informeren ons over van alles. Alle werken die ze laten uitvoeren 

vertellen ze aan ons. Dat is niet altijd goed, want ik krijg soms de opmerking van de redactie dat het  

‘weeral’ dezelfde burgemeester is die aan bod komt.  

In De Panne nemen ze daarentegen bijna nooit zelf initiatief. Daar moet ik de politici bijna altijd zelf 

opbellen. Het voordeel is dan wel dat je op die manier voor een primeur kan zorgen. Als ze zelf niet 

naar de pers stappen en jij bent de enige die iets verneemt, heb je een groot voordeel.” 

 

� Moedigt u die mensen dan ook aan om u te contacteren wanneer ze iets van nieuws 

hebben?   

“Ja, dat doe ik wel.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? Het is natuurlijk u die kan beslissen wat er uiteindelijk in de krant komt. 

“Dat is een beetje wikken en wegen. Bij verenigingen valt dat nog mee, maar bij bedrijven is dat al iets 

moeilijker. Wat moet je bijvoorbeeld doen als er iemand een nieuwe winkel opent? Mag je dat 
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uitgebreid in de krant zetten, want het gaat over tewerkstelling, of is dat dan reclame? Ik overleg dan 

altijd  met de redactie.” 

 

� Krijgt u soms informatie ‘off the record’, bijvoorb eeld van lokale politici of van mensen 

in bedrijven? Hoe gaat u daar mee om? Hoe zouden ze reageren als u dat niet helemaal 

zou respecteren? 

“Als ze expliciet zeggen dat bepaalde informatie ‘off the record’ is, dan is het wel aan te raden om dat 

te respecteren. Die mensen moeten je toch kunnen vertrouwen. Maar stel nu dat die persoon iets ‘off 

the record’ vertelt en dat wordt door een andere persoon bevestigd, dan kun je dat daar wel nog 

bijzetten. Als de burgemeester iets ‘off the record’ zegt en de oppositie vertelt je diezelfde informatie, 

dan kun je die informatie wel geven, want dan komt dat niet van die persoon.” 

 

� Zijn uw bronnen over het algemeen gewillig met het geven van informatie? 

“Dat hangt van het onderwerp af. Soms zijn ze wel gewillig met het geven van informatie, maar niet 

met het geven van hun naam. Als je hen hun verhaal laat doen en daarna vraagt of hun naam en foto 

erbij mag zijn ze niet altijd even enthousiast, maar over het algemeen zijn ze wel tamelijk gewillig.” 

 

� Wie zijn die mensen die liever niet met hun naam in de krant willen vermeld worden? 

“Vaak gaat het om mensen die op politiek vlak felle kritiek geven op iemand anders.” 

 

� Welke contacten hebt u zoal? Met welke mensen komt u het meest in contact? 

“Vooral met lokale politici, maar ook met scholen en verenigingen. De lokale politici zijn heel 

belangrijk. De korpschefs van de politie ook, omdat die soms ook ‘normaal nieuws’ te vertellen 

hebben, bijvoorbeeld over een project dat ze zullen opstarten. Zo’n nieuws valt wel onder onze 

verantwoordelijkheid. In het bedrijfsleven heb ik ook contacten, meestal met de zaakvoerders of de 

communicatieverantwoordelijken.” 

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn? Komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Ja. Vaak kom je inderdaad dezelfde mensen tegen. Dat is zo. Sowieso zijn de burgemeesters heel 

belangrijk.” 

 

� Gaat u soms ook op zoek naar burgers om hun mening te geven over een bepaald 

onderwerp? 

“Ja. Dat is wel wat veranderd ten opzichte van vroeger. Als er ergens een project is, gaan ze vanuit de 

redactie zeggen dat we een politicus het project kunnen laten uitleggen, maar dat we dan ook 3 of 4 

reacties van burgers moeten geven. Daar wordt meer en meer belang aan gehecht.”  
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� Ondervindt u soms concurrentie van andere lokale correspondenten? Bijvoorbeeld van 

die van Het Nieuwsblad? 

“In mijn regio valt dat nog redelijk goed mee. Ik heb wel al gehoord dat dat in grotere steden wat erger 

is. Daar vechten ze echt om primeurs. Hier valt dat nog redelijk mee. Het is natuurlijk wel plezant als 

je de eerste bent.  

Je komt die andere correspondenten vaak tegen, je zit bijvoorbeeld samen in de gemeenteraad. Het zou 

dan eigenlijk wel stom zijn dat je echt concurrenten bent. Het is plezanter als je gewoon vrienden kan 

blijven.” 

 

� Werken jullie soms samen? Stel dat u iets gemist hebt en die andere correspondent heeft 

die bepaalde informatie wel. 

“Dat gebeurt soms wel eens, maar we profiteren daar niet van. Het is niet zo dat we elkaar constant 

helpen. Het gebeurt wel eens bij officiële informatie, als je bijvoorbeeld ziek bent of als je op hetzelfde 

moment een andere opdracht hebt, maar het is eerder zeldzaam.”  

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Ja. Ik denk wel dat er verschillen zijn. Er zijn correspondenten die zich uitsluitend baseren op de 

officiële zaken en gemeenteraden en er zijn er ook die meer op café gaan en echt zoeken naar nieuws. 

Zij brengen soms ook andere artikels.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie van Het Laatste Nieuws? Hoe vaak hebt u 

contact met hen? 

“Bij Het Laatste Nieuws is het zo dat wij elke morgen ons ‘budget’ doorsturen. Dat is een soort van 

planning over wat we die dag willen doen met informatie over onze onderwerpen. Daarna nemen zij 

telefonisch contact op met ons, vanuit Brugge of vanuit Kobbegem, het hangt er van af. Bij Het 

Wekelijks Nieuws loopt dat bijna allemaal via mail.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Meestal is het de journalist die het initiatief neemt. Wij moeten het nieuws aanbieden. Van de 

redactie zelf krijg je nauwelijks iets. Bij Het Wekelijks Nieuws gebeurt dat af en toe wel eens, maar bij 

Het Laatste Nieuws is het eigenlijk echt de journalist die het initiatief moet nemen. Bij Het Wekelijks 

Nieuws moet ik toch meer dan 50% van het nieuws zelf aan bieden.” 
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� Is het voor de redactie van Het Laatste Nieuws moeilijk om vanuit Brugge of Kobbegem 

om te gaan met nieuws uit de Westhoek? Hebben zij voldoende voeling met de streek? 

“De redacteurs die in Brugge zitten zijn West-Vlamingen. Dat is wel een groot voordeel. Die ene 

persoon is van Bredene en die andere van Jabbeke. Maar als zij in verlof zijn en we moeten 

samenwerken met de redactie in Kobbegem merk je wel dat zij daar niet altijd weten wat er hier 

belangrijk is. Dat verschilt van gemeente tot gemeente. Zij hebben daar niet echt voeling mee. 

Gelukkig dat er dus ook een redactie is in Brugge.” 

 

� En hoe is dat bij Krant van West-Vlaanderen? Is die situatie anders? 

“Dat nieuws is nog lokaler. Wat in Het Laatste Nieuws als een kort berichtje of als een fotoartikel 

verschijnt, kan in Het Wekelijks Nieuws uitgebreid aan bod komen. Zij hebben er toch ook wel meer 

voeling met de regio.” 

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Ja. Dat gebeurt soms. Ik ben daar niet altijd even tevreden mee. Dat is vooral bij Het Laatste Nieuws 

het geval. De eindredactie gebeurt in Kobbegem en daar passen ze soms de koppen aan. Als een stuk 

ook ietsje te lang is, beginnen ze daar ook in te schrappen en soms klopt de inhoud dan niet helemaal 

meer. Maar al bij al valt het nog mee.” 

 

� En hoe is dit bij Het Wekelijks Nieuws?  

“Daar gebeurt dat minder. Ze passen soms wel eens de koppen aan, maar dat is dan vaak omdat die 

wat te lang is en omdat die op één regel moet kunnen.”  

 

� Krijgen jullie soms feedback van de redactie? Bij Het Laatste Nieuws bijvoorbeeld?  

“Over de inhoud krijg ik niet veel opmerkingen. Soms wel eens over details zoals de schrijfwijze van 

iets. Af en toe krijgen we ook wel eens kleine tips. Maar als het bijvoorbeeld vaak zou gebeuren dat je 

iets mist, denk ik wel dat zij dat door zouden hebben en dat ze een opmerking zouden geven.” 

 

� Hebt u vaak contact met de andere correspondenten uit uw editie? 

“Nee. Bij Het Laatste Nieuws niet. Bij Het Wekelijks Nieuws probeert de editieredacteur wel  

maandelijks een informatiebijeenkomst te organiseren. Eigenlijk hebben wij daar ook niet echt 

behoefte aan om samen te zitten. Iedereen is bezig in zijn eigen gemeenten.” 
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� Bij Het Wekelijks Nieuws zijn jullie bijvoorbeeld wel met drie correspondenten in 

Veurne. Is dat dan niet nuttig? 

“Wij zitten nooit samen. We sturen allemaal apart onze planning door naar de editieredacteur en die 

zegt dan wie wat mag doen.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

gewone burgers voor regionale redacties van belang zijn? Bijvoorbeeld bij het 

verzamelen van nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen 

worden met burgerjournalisten? 

“Bij Het Wekelijks Nieuws gebeurt dat nu ook al volgens mij. We zijn daar met niet zoveel 

professionele journalisten. De rest zijn dus eigenlijk burgers.”  

 

� Vindt u dat die grens op lokaal niveau moeilijk te bepalen valt? 

“Ja. Maar ik vind dat je toch wel een verschil kan opmerken tussen mensen die daar professioneel mee 

bezig zijn en mensen die dat achter hun uren doen.  

Voor de professionele journalisten is dat natuurlijk geen positieve evolutie, want die anderen gaan ons 

werk inpalmen. Ik begrijp het wel dat ze daar vanuit de redactie ook aandacht voor hebben, voor 

mensen die zelf stukken doorsturen, omdat die tenslotte ook in die gemeente wonen. Maar voor ons is  

dat natuurlijk wel een negatieve evolutie.” 

 

� Merkt u verschillen op tussen stukken die door professionele journalisten geschreven 

worden en mensen die dit eerder doen als bijberoep of als een hobby?  

“De editieredacteur en de eindredactie passen die stukken wel aan, maar ik vind dat je soms toch wel 

het verschil merkt. Bijvoorbeeld in hoe een artikel is opgebouwd. Een burger die een artikel schrijft 

doet dat anders. Die doet dat heel uitgebreid, met veel opsommingen en met een inleiding van soms 

wel 10 lijnen, terwijl wij ons meer beperken tot de essentie.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Nee.” 
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Interview met Dominiek David 

(Beernem, 31-03-2009) 

 

leeftijd: 45 

woonplaats: Beernem 

freelance lokale correspondent voor de editie Oostkust van Het Laatste Nieuws en Radio 2 West-

Vlaanderen, in hoofdberoep: onderwijzer 

 

 

 

� Voor welke media werkt u? 

“Het Laatste Nieuws en Radio 2 West-Vlaanderen.” 

 

� Combineert u dat nog met een ander beroep? 

“Ja, ik sta halftijds in het onderwijs. Ik heb dus geen journalistieke opleiding. Ik heb gestudeerd voor 

onderwijzer.” 

 

� Hoe wordt u verloond? 

“Per stuk. Ik ben freelancer.” 

 

� Over welke regio brengt u verslag uit? 

“De regio Brugge. Voor Het Laatste Nieuws is dat de editie Oostkust. Voor Radio 2 zijn dat meestal de 

gemeenten Beernem, Damme en Oostkamp. Maar als wij iets horen in Brugge of Knokke melden wij 

dat natuurlijk ook.” 

 

� Hoeveel procent van de stukken in de editie Oostkust worden door u geschreven? 

Bijvoorbeeld in vergelijking met u collega-correspondenten? 

“Voor de editie Oostkust zijn we met vier journalisten voor het gewone nieuws en er zijn ook twee of 

drie journalisten van het persbureau Verbeke. Zij doen de faits divers. Ik denk dat mijn aandeel 

ongeveer een 20 procent is.” 

 

� Maakt u soms foto’s?  

“Ja, meestal wel. We kunnen dat kiezen: we kunnen ze zelf nemen of we kunnen een fotograaf van het 

persbureau Verbeke inschakelen. Als we zelf foto’s nemen gaat dat ook via het persbureau. We leveren 

dus onze foto’s aan het persbureau en zij leveren ze dan aan Het Laatste Nieuws. 
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Ik denk dat we nu al 2 of 3 jaar met hen samenwerken. Ik vind dat positief. Als je wil dat zij ergens 

een foto van maken, dan moet je gewoon een aanvraag doen en je werk zit erop. Er mag gebeuren wat 

er wil, die foto moet en zal genomen worden. Zij hebben verschillende fotografen, dus kunnen zij dat 

ook. Vroeger was er maar één fotograaf per regio en was er altijd wel iets. Die had ofwel geen tijd of 

die kwam te laat. Nu zijn ze met meerderen en kunnen ze dat gemakkelijker organiseren.” 

 

� Hoe komt u te weten dat er ergens iets nieuwswaardig gebeurd is? Welke bronnen hebt 

u? Welke contacten? 

“In hoofdzaak wordt het nieuws aangebracht door mensen die mij kennen, verenigingen, politici, 

belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld Unizo, actiecomités, enz. Zij verspreiden ook persberichten.”  

 

� Hoe onderhoudt u de relatie met uw contacten? 

“Door die mensen af en toe te zien. Bijvoorbeeld voor de gemeenteraad in Beernem. Er is daar altijd 

een uurtje voor de gemeenteraad een persbabbel met de burgemeester en een aantal schepenen. Zij 

geven dan wat uitleg bij dossiers en brengen nieuwtjes aan. Na een kwartier of een halfuur is dat 

afgelopen en dan babbelen we nog een beetje.  

Als er ergens een opening of een tentoonstelling is, moet je daar nauwelijks iets van brengen in de 

krant, maar door daar naartoe te gaan zie je mensen en onderhoud je contacten. Op die manier kennen 

de mensen jou en als er dan nieuws is, dan bellen ze jou of sturen ze een mailtje.” 

 

� Julie hebben het nummer 4545 waar mensen nieuws naartoe kunnen sturen. Ontvangt u 

op die manier veel nieuws?  

“ Misschien twee keer per een maand, maar de helft daarvan is onbruikbare informatie.” 

 

� Maakt u soms gebruik van officiële informatiebrochures van de gemeente?  

“Ja, maar dat gebeurt nauwelijks. In Beernem en Damme is er zo’n brochure. In die beide gemeenten 

en ook in Oostkamp, zijn er ook maandelijks nieuwsbrieven. In Beernem noemt dat Open blad, maar 

het nieuws dat daarin staat hebben wij meestal al lang gelezen. We kunnen daar dus meestal geen 

nieuws uithalen, misschien hoogstens een korte aankondiging.” 

 

� Gaat u soms op zoek naar informatie op lokale (nieuws)sites of blogs? 

“Ja, vooral op blogs. De laatste tijd staat daar soms heel wat dankbare informatie op.” 

 

� U hebt ook een blog. Welke informatie zet u daarop? 

“Ja. Ik ben daar in december mee begonnen. Gewoon om eens te kijken hoe dat werkt. Vorige week 

was het tamelijk rustig in de krant, er was niet zoveel nieuws, dus heb ik nog wat geprobeerd. Het is 

nog een beetje ‘spelen’.” 
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� Waarom maakt u die blog? Hebt u daar een bepaalde bedoeling mee? 

“Het is zeker niet de bedoeling om mijn primeurs eerst op mijn blog te zetten en daarna pas in de 

krant. Ik moet daar wel een beetje mee opletten. Ik zet daar enkel nieuws op dat eigenlijk al een paar 

dagen geleden in de krant is gekomen.” 

 

� Wordt er op u blog vermeld dat voor Het Laatste Nieuws werkt? 

“Nee. Ik zal dat daar misschien nog wel eens opzetten. Ik weet het nog niet.” 

 

� Weet u hoeveel bezoekers uw blog heeft, per dag of per week? 

“Dat week ik nog niet. Er zal wel een ‘telmechanisme’ zijn, maar ik heb nog niet gevonden hoe dat 

werkt. Het is ook niet de bedoeling om daar echt mee uit te pakken.” 

 

� U zal er waarschijnlijk ook niets aan verdienen? 

“Inderdaad. Een collega van mij werkt voor het Brugsch Handelsblad en die heeft ook een blog over 

Beernem. Die man is al met pensioen, maar die zet daar alle dagen berichten op. Het Brugsch 

Handelsblad is ook een weekblad en hij kan daar niet alles in kwijt. Die blog is voor hem dus een heel 

goed middel om meer nieuws te brengen. 

Internet is heel belangrijk. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad hebben ook een website met 

nieuws.” 

 

� Op de site van Het Laatste Nieuws staat er wel geen regionaal nieuws. 

“Dat is soms heel vervelend. De mensen vragen mij soms of ze een bepaald artikel, waar ze eventueel 

aan meegewerkt hebben, gaan terugvinden op de website. Ik moet dan zeggen dat ze het daar niet 

zullen vinden, omdat er op de website niets van regionaal nieuws staat. Maar dat is de keuze van Het 

Laatste Nieuws en wij moeten ons daar bij neerleggen.” 

 

� Gebruikt u RSS-feeds? 

“Nee. Ik heb wel Google Alerts. Ik heb daar een aantal termen ingegeven zoals Beernem, Brugge, ook 

een aantal namen, Patrick Moenaert bijvoorbeeld. Vanaf dat er daarover iets op het internet verschijnt, 

krijg ik in Google een melding. Dat is ook goed om te volgen wat anderen brengen. Als er 

bijvoorbeeld iets verschijnt op de website van Het Nieuwsblad, dan krijg ik daar een bericht van. Ik 

kan niet altijd alle kranten kopen en ik kan ook niet altijd naar de radio luisteren, maar op die manier 

blijf ik wel bij.” 
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� In welke mate maakt u daarnaast nog gebruik van het internet bij het verzamelen van 

nieuws?   

“Bijna voor elk artikel doe ik wat opzoekingswerk via Google. Om wat extra informatie te vinden of 

om te zien wat er in het verleden al verschenen is over een bepaald onderwerp. Ik ga op Google ook 

echt op zoek naar nieuws. Internet is heel belangrijk.”  

 

� Maakt u gebruik van sociale netwerksites zoals Netlog of Facebook? 

“Ja. Ik zit op Facebook.” 

 

� Verneemt u op die manier soms nieuws? 

“Ja. Het is vooral belangrijk om contactpersonen op te vinden.” 

 

� Bent u op Facebook ook bevriend met politici? 

“Ja. De voorzitter van het havenbestuur in Zeebrugge zit daar bijvoorbeeld ook op. Wij zijn vrienden 

en af en toe vinden we mekaar op die manier. Ik denk niet dat je op die manier een primeur zou 

kunnen bekomen, maar het is gewoon heel handig om contacten te onderhouden.” 

 

� Wordt u vaak gecontacteerd door lokale politici?  

“Dat komt vooral vanuit mijn richting. Ik contacteer hen heel vaak.” 

 

� Zijn er grote verschillen tussen lokale politici en hoe die met de media omgaan? Politici 

die echt de aandacht opzoeken ten opzichte van politici die daar totaal niet mee bezig 

zijn. 

“Ja. De oppositie in Damme probeert mij heel vaak te bereiken, omdat ze nauwelijks een voet aan de 

grond krijgen. De meerderheid is daar enorm sterk. De oppositie probeert dus om in de media te 

komen. Zij sturen heel wat informatie en van daaruit kan ik soms wel nieuws selecteren. Je kan 

natuurlijk niet alles gebruiken.  

Er zijn ook lokale politici dit totaal geen ‘feeling’ hebben met de pers. Er zijn er zelfs die niet in de 

krant willen komen, die denken dat hun woorden verdraaid zullen worden. Ik vraag hen soms om een 

persbericht te sturen, ook al zijn het maar tien lijntjes. Ik zeg hen dan ook dat ik het letterlijk wil 

opnemen, maar zelfs dat willen ze soms niet.” 

 

� Hoe zou u de relatie met uw bronnen omschrijven? U hebt uw bronnen nodig voor 

informatie, maar zij hebben u misschien nodig voor publiciteit? Wie heeft het meest 

controle? 

“Ik trek me daar eigenlijk niets van aan. Totaal niet. Ik heb wat dat betreft wel een beetje een slechte 

naam hier in de regio. Ik hou niets achter. Als iets nieuws is, dan komt het in de krant. 
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Een paar jaar geleden had ik de primeur dat de burgemeester van Damme zijn loon wilde verdubbelen. 

Dat nieuws sloeg in als een bom. Het journaal van de VRT en het nieuws op VTM hebben dat allebei 

overgenomen. Het feit dat ik dat nieuws naar buiten breng is voor die man natuurlijk verschrikkelijk. 

Die was dan toch wel wat boos op mij, maar dat duurde niet zo lang. Na twee of drie dagen had hij mij 

opnieuw nodig. 

Er zijn ook journalisten die op een goed blaadje willen staan bij de burgemeester. Af en toe verkrijgen 

zij op die manier ook wel eens nieuws. Maar ik vind dat als je nieuws hebt, je dat niet mag 

achterhouden als het relevant is.” 

 

� Zijn er bronnen waar u vaak een beroep op doet? Contactpersonen die heel belangrijk 

voor u zijn? Komt u vaak met dezelfde mensen in contact? 

“Ja. Je moet daar natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Je mag niet altijd dezelfde persoon aan bod laten 

komen. Er zijn inderdaad mensen die altijd terug keren, omdat ze een goede mening hebben of omdat 

ze de ‘feeling’ hebben om met de pers om te gaan. Als je ze opbelt voor een reactie op iets kunnen zij 

onmiddellijk hun mening geven. Andere mensen kunnen dat niet en sommigen zijn zelfs bang om in 

de krant te komen.”  

 

� Hoe of in welke mate kunnen individuele factoren (zoals leeftijd, geslacht, nevenberoep, 

…) van de correspondent volgens u een invloed hebben op de manier waarop nieuws 

verzameld wordt? Merkt u dat er een verschil is in het soort nieuws dat u aanbrengt ten 

opzichte van uw collega’s? Of is er bijvoorbeeld een andere benadering? 

“Iedereen heeft zo zijn eigen invalshoeken. Niet alleen de keuze van de onderwerpen is anders, ook de 

manier waarop het nieuws gebracht wordt. Iemand die pas begonnen is gaat bijvoorbeeld ook 

moeilijker een onderscheid kunnen maken tussen wat echt nieuws is en wat niet. Dat heeft dus ook te 

maken met ervaring.” 

 

� Hoe verloopt het contact met de redactie? Hoe vaak wordt u gecontacteerd? 

“Dat varieert. Deze week is er niet zo veel nieuws. Het is heel kalm dus contacteren we elkaar maar 2 

keer per dag. Op andere momenten kan tot twintig keer per dag zijn, tot vervelends toe zelfs.” 

 

� Verloopt de nieuwsgaring ‘bottom-up’ of ‘top-down’? Geeft de redactie soms opdracht 

om over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen of gaat u vooral zelf op zoek 

naar nieuws dat u daarna aan de redactie doorgeeft?  

“Meestal komt dat van ons uit. Ik probeer dat toch, want hoe minder dat je zelf aanlevert, hoe meer dat 

de redactie gaat vragen om ergens iets over te maken. Het  komt er op aan om ’s morgens een 

overtuigend pakket van artikels op te sturen, want als je dat niet doet, dan krijgt je opdrachten en word 



 172 

je veel meer geleid. Als je het zelf aanbied en het is goed, dan hebben ze daar meestal geen 

opmerkingen over. Ik stuur ze dus liever zelf op.” 

 

� Hebt u veel autonomie?    

“Ik heb de indruk dat dat vermindert. Onlangs zijn we begonnen met een nieuwe manier om artikels 

door te sturen. Die richtlijnen worden steeds strenger en strenger. Vroeger maakte je het stuk, en het 

verscheen zo lang als het was. Nu moet een artikel het exacte opgelegde aantal lijnen tellen. Als we ’s 

ochtends ons ‘budget’ doorgeven wordt er onmiddellijk een sjabloon gekozen. Twee uur nadien kan je 

dan niet meer zeggen dat het een kopstuk moet worden, want dan moeten ze dat sjabloon opnieuw 

vervangen. Het is niet meer zo eenvoudig als vroeger.  

Voor de duidelijkheid: dat budget is een lijstje met wat we verwachten door te sturen die dag. Daar 

wordt het onderwerp in vermeld, over welke gemeente het gaat, of er een foto bij komt of niet en 

hoeveel lijnen het stuk zal tellen. En dan kunnen ze inderdaad ’s ochtends al beginnen kiezen uit die 

sjablonen en op die manier  kan de eindredactie tegen de middag al aan het werk.”  

 

� Bent u tevreden over de manier waarop men op de redactie met de door u aangeleverde 

informatie omgaat? Verandert de eindredactie er nog veel aan? 

“Soms veranderen ze dat wel een beetje. Vooral de titels en inleidingen worden soms veranderd. Als 

een stuk bijvoorbeeld op drie kolommen met komen, dan heb je een titel nodig die even lang is als drie 

kolommen. Als de redactie beslist om dat artikel in vier kolommen te plaatsen, dan moet de titel wat 

langer worden. Het gebeurt ook dat ze er een meer sensationele titel van maken.” 

 

� Denkt u dat er een toekomst is voor burgerjournalisten? Op welke manier kunnen 

gewone burgers voor regionale redacties van belang zijn? Bijvoorbeeld bij het 

verzamelen van nieuws? Zou er bij de regionale nieuwsgaring samengewerkt kunnen 

worden met burgerjournalisten? 

“Ik denk het niet. Als burgers dat doen, dan doen ze dat meestal vanuit een bepaald engagement. Er 

zijn heel wat actiegroepen,buurtcomités en politieke bewegingen die een blog opstarten. Die zijn 

uiteraard niet allemaal even objectief. Wij proberen altijd een zekere neutraliteit en sereniteit te 

bewaren. Als je daarentegen andere blogs leest, worden sommige zaken nogal vaak overdreven 

voorgesteld.” 

 

� Zijn er nog zaken die u wenst aan te vullen? Dingen die ik over het hoofd heb gezien? 

“Men is met een grote verandering bezig in de zin dat men nu gewoon het nieuws moet hebben. 

Vroeger kon je iets uitwerken, maar dat gebeurt steeds minder en minder. Het nieuws wordt nu heel 

kort en heel sec gebracht. Als er vroeger bijvoorbeeld bomen geplant werden op een dorpsplein, kon je 
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heel de geschiedenis van dat dorpsplein er bij vermelden. Nu gaat dat niet meer. Er wordt gewoon heel 

kort vermeld dat er bomen worden geplant. Ik vind dat wel een beetje jammer.” 
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