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Start project ‘Versterking
'Versterking lokale journalistiek
journalistiek' door samenwerking

In het regeerakkoord is afgesproken dat de regering zorgt voor een stevige
publieke omroep op alle schaalniveaus en goede onafhankelijke journalistiek. Het
is belangrijk dat mensen ook in de toekomst de juiste informatie uit hun
omgeving krijgen en dat de journalistiek ook waakhond van de lokale democratie
kan blijven. Dit staat nu onder druk en het medialandschap verandert snel. Het is
daarom belangrijk dat de lokale journalistiek verder wordt versterkt.
De regionale en lokale publieke omroepen en NOS hebben in goede onderlinge
samenspraak een projectplan uitgewerkt. Daarmee gaan de samenwerkende
partijen zorgen voor versterking van de kwaliteit van de lokale journalistiek.
Het project behelst de werving en opleiding van 60 à 70 journalisten. De NOS
neemt hen in dienst en begeleidt hen met technische middelen en coaching. Deze
journalisten zullen hun journalistieke opdracht krijgen van de regionale en lokale
omroepen waar ze geplaatst gaan worden.
Door het plan uit te voeren, wordt geïnvesteerd in het vermogen tot
samenwerking, netwerkvorming en ook in de kwaliteit van de journalistieke
producties. Doel is onder andere dat samenwerking binnen het publieke
omroepbestel in de toekomst, ook buiten dit experiment, bevorderd wordt.
De opstart van het samenwerkingsproject is in januari, de start van de eerste
groep journalisten per 1 april 2021. Het project eindigt in april 2022.
Voor dit project stel ik € 4,5 miljoen beschikbaar; dit is het laatste gedeelte van
de in de visiebrief voor de jaren 2019-2021 incidenteel beschikbaar gestelde € 15
miljoen voor lokale journalistiek. Ik heb u eerder geïnformeerd over hoe dat is
verdeeld (32 827, nr. 160).

P agina 1 van 2

Onze ref erentie
2 6 608794

De uitvoering van organisatorische taken geschiedt gecentraliseerd, eerst door
twee kwartiermakers vanuit de RPO en de NLPO. Zij bereiden de plaatsing en
begeleiding van journalisten voor en werven een projectleider. In de volgende
fase van het project zal deze op voortgang en resultaat sturen.
De betrokken regionale of lokale omroep stuurt de journalist op dagelijkse basis
aan en is hoofdredactioneel verantwoordelijk voor alle content die de journalist
produceert. De NOS is werkgever van alle betrokken journalisten en van de
projectleider, stelt het gebruik van ICT-toepassingen beschikbaar en verzorgt
samen met de NLPO de opleiding en scholing van de journalisten.
Dit kabinet heeft zo verschillende trajecten ingezet waarmee de lokale
journalistiek wordt versterkt. De informatie die wordt opgehaald uit deze
verschillende trajecten kan een nieuw kabinet gebruiken om vervolgstappen ten
behoeve van de versterking van de lokale journalistiek vorm te geven.
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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