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Prachtig en
belangrijk werk
Wie wil begrijpen hoe belangrijk lokale journalistiek
is, zou ik aanraden om de serie ‘Klimaatadaptatie
in de Polder’ te lezen. Anne Marie Hoekstra van Het
Kontakt Alblasserwaard won er vorig jaar de Prijs
voor de Nieuwsbladjournalistiek mee. Welverdiend,
als je het mij vraagt. Klimaatverandering is een enorm
en ingewikkeld onderwerp, maar Hoekstra maakt het
tastbaar en uitnodigend. Ze laat zien hoe het je éigen
leven raakt, in je éigen wijk, en wat je daar samen met je
buurtgenoten aan kan doen.
Dat is in mijn ogen precies waar lokale journalistiek om draait,
en waarom ze zo belangrijk is voor onze democratie. Lokale media
informeren mensen niet alleen, maar betrekken ze ook bij wat er in
hun gemeente, stad of wijk speelt. Ze agenderen onderwerpen bij het
lokale bestuur, en controleren bovendien wat er daadwerkelijk van
allerlei plannen en beloftes terecht komt. Prachtig en belangrijk werk,
waar ik me de komende jaren met trots en passie voor in ga zetten als
staatssecretaris.
Er is wat mij betreft meer dan genoeg reden om met optimisme en
vertrouwen naar de toekomst van lokale media te kijken. De afgelopen
jaren hebben natuurlijk hun sporen nagelaten; dat besef ik. Maar tijdens de
coronacrisis bleek óók dat de behoefte aan lokaal nieuws groot is, en groeit. En
dat het lokale media en journalisten op heel veel plekken nog altijd lukt om in die
behoefte te voorzien.
Kunnen we dan op onze lauweren rusten? Nee, dat zeker niet. Wat mij betreft
gebruiken we dit momentum om de lokale journalistiek de komende jaren verder te
versterken. Door nog meer samen te werken, en nog meer te innoveren.
U vindt mij in Den Haag daarbij aan uw zijde. Er is de komende
jaren gelukkig extra geld beschikbaar voor lokale media.
Én voor onderzoeksjournalistiek, waarbij ik
vastberaden ben om dat ook bij de lokale media
en journalisten terecht te laten komen. Ik
houd u op de hoogte, en ben natuurlijk
altijd benieuwd naar uw ideeën daarover.
Ik ga daarom snel op bezoek bij lokale
redacties, en hoop u daar te treffen.
Voor nu hoop ik dat u deze uitgave met
veel plezier leest, en wens ik u alvast
heel veel plezier en inspiratie toe op de
NNP-dag op 18 mei.
Gunay Uslu
Staatssecretaris
taatssecretaris voor Cultuur en Media

UITGAVE VAN NNP - APRIL 2022 - WWW.NNP.NL - PAGINA 3

Welkom in Zeist!
Amper acht maanden geleden begroetten we elkaar in het oud-Hollands decor van het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Woensdag 18 mei staat alweer een nieuwe
NNP-dag voor de deur en houden we op de ‘Middenstip van Nederland’ ook onze 101e
algemene ledenvergadering. Waar die middenstip ligt? In de bossen van Zeist, waar we
als Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) te gast zijn op de KNVB Campus. In een stemmig
oranjedecor vieren we de hoogtijdag van de lokale journalistiek.
ZORGELIJK
Laat ik er niet omheen draaien: er valt na
twee loodzware coronajaren op het eerste
gezicht niet zo heel veel te vieren. Nu de
pandemie - in elk geval voorlopig - onder
controle is, staat de wereld in brand en
vallen de bommen op Oekraïne. Luidde de
NNP vorig jaar in Arnhem al de noodklok
over de stijgende papier-, grondstof- en
energieprijzen, nu rijzen de tarieven pas
écht de pan uit en worden we als bestuur
overspoeld met alarmerende berichten van
onze leden.
Op de drukbezochte Uitgeversdag stonden
we eind maart al uitgebreid stil bij deze
problematiek. En als ik dit schrijf heb ik
in amper een week meer dan een dozijn
gesprekken gevoerd met uitgevers, die het
water opnieuw aan de lippen staat nu andermaal een onontkoombare prijsstijging
is afgekondigd. Een zorgelijke ontwikkeling
die we als NNP op de voet volgen.

ONZALIG PLAN
Een ander zorgpunt dat ik niet onbesproken kan laten, is het plan om met inMijnBus een digitale sticker aan alle huishoudens in Nederland te geven. Daarmee kan
iedereen aangeven of huis-aan-huiskranten
en reclamefolders wel/niet welkom zijn.
Een onzalig plan waartegen we ons als NNP
verzetten, zoals we ook - met succes - streden tegen de vermaledijde ja/ja-sticker. Op
de NNP-dag in Zeist praat ik jullie bij over
de laatste ontwikkelingen en hoor ik graag
hoe jullie erover denken.

COLOFON
NNP Nieuws is een uitgave van de
NNP, de Nederlandse Nieuwsblad
Pers, de organisatie van lokale
nieuwsmedia. Deze uitgave wordt
verspreid onder leden, verienden
en relaties.

COÖRDINATIE, REDACTIE
EN EINDREDACTIE
Marc Cleutjens
Ans van Sligtenhorst
Henk van Zanten

Valt er dan niets te vieren in Zeist? Wees
gerust! Op de NNP-dag trekken we als
vereniging van lokale nieuwsmedia alle
registers open om de journalistiek in stad
en dorp in de schijnwerpers te zetten. Dat
doen we met de uitreiking van een handjevol prijzen, een interessant programma
en zelfs een voetbalspel waarmee leuke
prijzen gewonnen kunnen worden. Ik daag
jullie enthousiast uit voor een potje footgolf in de bossen van Zeist, de plek waar de
voetballers van Ons Oranje later dit jaar de
basis leggen voor een hopelijk geslaagd WK
in Qatar.

TOEKOMST
Over voetbal gesproken… Het is een publiek
geheim dat ik ben verweven met Ajax. Als
Amsterdams jongetje zag ik op 15 november 1964 in stadion De Meer ene Johan
Cruijff debuteren, de grootste voetballer aller tijden. Jarenlang ging ik met mijn vader
naar Ajax, hij had zelfs een eigen parkeerplaats voor de eretribune. En toen ik als
piepjonge vertegenwoordiger aan het werk
ging bij huis-aan-huiskrant De Echo, was
Amsterdam-Oost mijn rayon. Je snapt wel
dat ik bijna elke lunch richting De Meer
toog om Ajax te zien trainen. Op de KNVB
Campus zullen mijn gedachten wel eens
teruggaan naar die mooie voetbaljaren.
Maar meer nog dan mijmeren over het
verleden, kijk ik naar de toekomst. Onze
toekomst! Als NNP staan we er goed voor
en zijn we blij met de uitgevers en vrienden die zich blijven aanmelden. Opgeto-

FOTOGRAFIE
BrugMedia
Rick den Besten,
Het Kontakt Mediapartners
Bas van den Biggelaar,
Basman Creëert
Daniëlle van Rooijen-van Eerden,
Gewoon Daniëlle Fotografie
KNVB
Mariët Medendorp, SvdJ
Geurt Mouthaan,
Het Kontakt Mediapartners
NNP-archief
PEC Zwolle

gen word ik van het bericht dat de vurig
gewenste uitbreiding - en tevens verjonging
- van ons bestuur gestalte krijgt. Als klap op
de vuurpijl maken we ons in het najaar van
2022 op voor de eerder uitgestelde jubileumreis. Ik nodig jullie graag uit voor een
trip naar Ibiza om samen alsnog het glas te
heffen op 75 jaar NNP.
Nu lonkt de ‘Middenstip van Nederland’ in
Zeist. Een prachtige plek om succesverhalen te delen en met een voetbaltas boordevol journalistieke inspiratie huiswaarts te
keren.

Roy Keller
Voorzitter NNP

REDACTIESECRETARIAAT
EN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Ans van Sligtenhorst
Bureau NNP
Hogebrinkerweg 10
3871 KN Hoevelaken
tel.: 033 – 448 16 50
e-mail: nnpnl@nnp.nl
website: www.nnp.nl

ALGEMEEN BESTUUR NNP
Roy Keller (voorzitter)
René Bakelaar
(penningmeester)

Rick den Besten
Johan van der Kolk
René de Lange
Henk van Zanten

VORMGEVING EN DTP
Jeroen Steneker
West Media, Naaldwijk

DRUK
Rodi Media,
Diemen

WEKELIJKS EEN LOKALE ANP PAGINA IN UW KRANT? WIJ BIEDEN HET!
Wij bieden lokale redactiepagina’s aan van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Dit gerespecteerde
persbureau maakt wekelijks pagina’s met actuele en/of relevante thema’s die lokaal ingezet kunnen worden.
U hoeft er niets voor te doen, via Pubble worden de pagina’s automatisch naar uw krant gebracht.
Dé kans voor uitgevers om zonder concessies te doen aan de lokale formule,
te profiteren van kwalitatief goede en actuele content.

JAWEL MEDIA SHOP MET THEMAPAGINA’S,
STRAMIENEN EN PUZZEL’S

KOOP LOKAAL & WIN
Hét activatieprogramma dat lokale verkoop stimuleert. Een actie die door
uitgevers ingezet kan worden voor een voorjaars- najaars of eindejaarsactie.

Onze shop blijft gevuld en wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede
thematische content en puzzels.
Met een paar drukken op de knop kunt u gebruik maken van:
Wonen-, tuinen-, gezondheid-, ouderen- en recreatie pagina’s ,
puzzels, stramienen enz.

Wij faciliteren de actie en uitgevers
zetten hun mediakanalen in.

Wij leveren ook kant-en-klare puzzelpagina’s met drie vaste puzzels
(Kruiswoord, Sudoku en Woordzoeker) tegen een aantrekkelijk tarief. Het is
zo te gebruiken in je krant. Vraag naar de zeer aantrekkelijke voorwaarden.

Pak deze kans. Het is bewezen dat
het werkt. Een mooi nieuw verdienmodel
voor uitgevers.

Makkelijker, goedkoper en sneller is het niet te bestellen en te leveren. Ga in
Pubble naar onze button en met één druk op de knop zit je in onze shop. U
kunt vrijblijvend kijken en alleen bij bestellen wordt er betaald.

ADVIES EN VERKOOPONDERSTEUNING

JAWEL Media B.V.
Parallelweg 7, 3931 MS
Woudenberg (Gebouw Perron 7)
Tel: 033 286 4711
Mob: 06 55 70 68 55,
info@jawelmedia.nl

Wij zetten graag onze jarenlange uitgeef expertise in om deze te delen met uitgevers.
Maak gebruik van kansen en voorkom valkuilen, wij helpen u er graag mee. Wij geven
brainstormsessies, advies en (verkoop)ondersteuning.
Vraag naar de aantrekkelijke, laagdrempelige tarieven en voorwaarden”.
Meer weten over onze diensten en producten? Bel of mail ons.

Wiljo en Erwin Klein Wolterink.
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ORGANISATIE VAN LOKALE NIEUWSMEDIA KIEST OP 18 MEI VOOR ‘ZEIST’

NNP in startblokken
voor sportieve NNP-dag
Zin in een potje footgolf? Kom dan naar de NNP-dag die woensdag 18 mei wordt
gehouden op de KNVB Campus. In de bossen van Zeist houdt de Nederlandse
Nieuwsblad Pers de jaarlijkse hoogtijdag van de lokale journalistiek. ‘En nu al staat
vast dat de NNP-dag 2022 als de meest sportieve editie ooit de geschiedenisboeken
zal ingaan’, beloven organisatoren Ans van Sligtenhorst en Henk van Zanten.
Elk jaar weer zoeken officemanager
Ans en bestuurslid Henk naar een
verrassende locatie om leden, vrienden
en relaties van de NNP te trakteren op
een inspirerende dag. In de voorbije
jaren werd onder meer
aangelegd in Beeld &
Geluid in Hilversum,
het Dolfinarium in Harderwijk, Burgers’ Zoo
in Arnhem, het Spoorwegmuseum in Utrecht
en het AFAS-stadion van voetbalclub AZ
in Alkmaar. Vorig jaar kon de NNP-dag
ondanks allerlei coronabeperkingen
doorgang vinden in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.

uitgebreid aandacht besteed. ‘Op de
KNVB Campus bieden we alle NNP’ers
graag gelegenheid zich een dagje onder
te dompelen in het hart van de Nederlandse voetbaltraditie en kennis te
maken met de ambities
die de KNVB heeft. Die
ambities reiken verder
dan Ons Oranje of de
Oranje Leeuwinnen. Op
de KNVB Campus is veel
aandacht voor innovatie en wordt breedtesport op handen
gedragen.’

‘FOOTGOLF IS
VOETBAL
ZONDER TE
ZWETEN’

UIT ALLE WINDSTREKEN
‘We zoeken elk jaar naar een aansprekende locatie die voor alle bezoekers
makkelijk te bereiken is’, vertellen
Ans en Henk. ‘Onze leden komen uit alle windstreken,
van Tholen tot Texel
en van Deurne tot
Uithuizen. Daarom
is het een uitdaging een plek te
vinden die niet
alleen tot de
verbeelding
spreekt, maar
ook enigszins
centraal gelegen is. De KNVB
Campus is zo’n
plek en wordt
zelfs omschreven
als de Middenstip
van Nederland.’ Beide
organisatoren verwachten
dat veel NNP-leden, vrienden
en relaties gecharmeerd zullen zijn van
de keuze.

BREEDTESPORT
‘Voetbal speelt een belangrijke rol in
onze samenleving en staat ook op de
radar van veel uitgevers van lokale
nieuwsmedia’, stelt Henk. In deze
editie van NNP Nieuws wordt hieraan

SPORTIEVE SFEER
De NNP-dag omvat een boeiend programma dat start om 10.00 uur met de
ontvangst in Zeist. Na de 101e algemene ledenvergadering, die is bedoeld
voor directies en uitgevers, wordt een
gezonde lunch geserveerd die helemaal
past bij de topsportsfeer die op de KNVB
Campus heerst. Het middagprogramma
bestaat uit een plenaire bijeenkomst
waarbij alle NNP-prijzen worden uitgereikt. Daarop volgen een borrel en een
walking dinner.

FOOTGOLF
‘Een sportieve blikvanger op het programma is footgolf’, vertelt Ans. ‘Foot-

golf is een unieke combinatie tussen
voetbal en golf. In de bossen rondom
de KNVB Campus liggen veertien holes
waarop zowel voetballers als niet-voetballers in actie kunnen komen.’ Het
gaat om een spel met lage intensiteit,
zo benadrukt Ans. ‘Footgolf is een
mooie onderbreking van de NNP-dag en
een buitenkans om andere deelnemers
in een ontspannen en sportieve sfeer te
ontmoeten. Het is voetballen zonder te
zweten’.

PRIJSUITREIKING
Wie meedoet aan een potje footgolf,
maakt tijdens de rondgang langs
veertien holes kennis met de gehele
KNVB Campus. De footgolfbaan leidt
langs verschillende gebouwen, door de
bossen en rondom de trainingsvelden.
‘Er wordt gestart in verschillende groepen’, legt Henk uit. ‘Het doel is natuurlijk in zo min mogelijk trappen de bal
in de hole te krijgen. De speler met de
laagste score kroont zich tot winnaar.
Na afloop worden de scores van de gehele groep bekendgemaakt en vindt de
prijsuitreiking plaats.’

MEDIABEURS
Belangrijk onderdeel van de NNP-dag is
de mediabeurs. Alle NNP-vrienden doen
mee aan de beurs en presenteren zich
graag aan leden en relaties.

AANMELDEN
Wie de NNP-dag wil bezoeken, kan zich
via e-mail aanmelden: nnpnl@nnp.nl.
Deelname kost 30 euro inclusief lunch,
walking dinner en natuurlijk footgolf.
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BESTUUR NNP: ‘WELKOM OP DE MIDDENSTIP VAN NEDERLAND’

KNVB Campus biedt gas

De KNVB Campus in Zeist is woensdag 18 mei het domein van de
Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP). Op de ‘Middenstip van Nederland’
houdt de vereniging van lokale nieuwsmedia haar jaarlijkse NNP-dag,
compleet met de uitreiking van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek
Nieuwsbladjournalistiek,
de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de A.M. Bandaprijs. Deelnemers aan de NNP-dag kunnen rekenen op een actief programma;
sportievelingen doen mee aan een spannend potje
footgolf en maken kans op verrassende prijzen.

Een kleine acht maanden na de vorige NNP-dag,
die vanwege corona pas in september 2021 kon
worden gehouden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, is het alweer tijd voor de
hoogtijdag van de lokale journalistiek.
Een korte speurtocht vanuit de NNP-burelen in
Hoevelaken voerde zonder veel omwegen naar
het centraal gelegen Zeist. Daar bevindt zich al
ruim vijftig jaar het KNVB Sportcentrum, dat
sinds 1 september 2016 beter bekend is als de
KNVB Campus. ‘Zeist’ is daarmee uitgegroeid tot
het kloppend voetbalhart van Nederland.

FRISSE IDEEËN
De KNVB Campus is de lommerrijk gelegen plek
waar alle nationale voetbalselecties trainen en
trainers worden opgeleid, scheidsrechters werken aan de arbitrage en bestuurders elkaar
ontmoeten. Ook revalideren hier voetballers
onder optimale omstandigheden. ‘Het is een
plek die ook een aanzuigende werking heeft op
mensen die van voetbal houden’, stelt de KNVB.
‘Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan
frisse ideeën, worden nieuwe verbanden gelegd
en komt het tot verrassende samenwerkingen.
Waarmee we de volgende stap kunnen zetten
om ons voetbal nog beter te maken.’

LEUK EN LEERZAAM
Het bestuur van de NNP is trots dat de jaarlijkse
NNP-dag dit jaar op deze inspirerende locatie
wordt gehouden, zeker nu Oranje zich opmaakt
voor het WK in Qatar. Deelname aan de NNP-dag
is volgens voorzitter Roy Keller ‘leuk en leerzaam

tegelijk’ omdat hier heel veel ontwikkelingen samenkomen die ook voor de lokale journalistiek
meer dan boeiend zijn. ‘De KNVB Campus is een
uitstekende locatie voor vergaderingen, maar
biedt ook tal van mogelijkheden voor trainingen
en ontspanning’, weet Keller. ‘Een bijzondere
locatie dus voor een bijzonder evenement.’
De KNVB laat op de NNP-dag zien wat er zoal te
beleven is op haar campus. Naast moderne topsportfaciliteiten voor trainingen en trainingskampen van zowel nationale elftallen als clubteams,
biedt de voetbalbond in Zeist gastvrij onderdak
aan zakelijke bijeenkomsten, bedrijfsclinics,
evenementen en jeugdvoetbalkampen. Een teamhotel en een voetbalmedisch centrum maken het
aanbod op de KNVB Campus compleet.

IDEALE TRAININGSLOCATIE
Iedereen kent de KNVB Campus van de trainingssessies van Ons Oranje en de Oranje
Leeuwinnen. ‘Het is de ideale trainingslocatie
voor nationale en internationale voetbalclubs’,
onderstreept de KNVB. ‘De plek waar onze nationale selecties trainen, eten en slapen. Ook voor
amateurverenigingen biedt de KNVB Campus
volop mogelijkheden.’
Het bedrijfsleven is eveneens welkom in de bossen van Zeist. De KNVB Campus is geschikt voor
bedrijfsevenementen, zoals productintroducties,
congressen, conferenties, een bedrijfssportdag,
familiedagen en jubilea. Reden dus voor het bestuur van de NNP om bij de KNVB aan te kloppen
en de NNP-dag hier te programmeren.

Het trainingscentrum
biedt plaats aan allerlei
soorten bijeenkomsten. De ruime
centrale
hal met de
grote tribunetrap maakt deel uit van het
Oranjeplein waar grotere evenementen
worden gehouden. Voor een kleiner
gezelschap zijn er acht type zalen, variërend van een moderne vergaderzaal tot een
zaal met een echte sport-thematiek, zoals de
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astvrij welkom aan NNP

‘kleedkamer van Oranje’ en de bestuurskamer van de KNVB.

FOOTGOLF
Veel zakelijke bijeenkomsten op de KNVB
Campus worden gecombineerd met
een clinic. De NNP heeft gekozen voor
footgolf, een sportieve uitdaging die
voor iedereen eenvoudig te doen is
en iedereen bovendien laat kennismaken met het gehele terrein,
inclusief beeldentuin. Aarzel dus niet, doe mee op
18 mei en maak kans op leuke prijzen.

Voor een gezond hapje en een drankje wordt
op de NNP-dag natuurlijk gezorgd. ‘Het unieke
Campus Foodconcept is geïnspireerd door en
afgestemd op de maaltijdmomenten voor de
vertegenwoordigende elftallen van Oranje’, stelt
de KNVB.
NNP-voorzitter Keller: ‘Er zijn geen reden te
bedenken om níet naar de NNP-dag te komen.
Ik begroet alle leden, vrienden en relaties dus
graag en gun ze een dagje KNVB. Op 18 mei staat
de lokale journalistiek op de ‘Middenstip van
Nederland’. Zorg dat je erbij bent.’
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Op de laatste NNP-dag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem werd ze gepolst. Bijna acht maanden later maakt
ze zich op voor haar benoeming in Zeist. Jolanda de Rijk (36) is kandidaat-bestuurslid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers
(NNP). De directeur van Enter Media in Weesp verwacht dat ze met haar kennis en ervaring kan bijdragen aan de lokale
journalistiek in Nederland.

KANDIDAAT-BESTUURSLID NNP JOLANDA DE RIJK (ENTER MEDIA):

‘Graag buiten de
gebaande paden denken’
‘De NNP ken ik al jaren. Ik herinner me verschillende bijeenkomsten waar we met Enter Media in de
prijzen zijn gevallen’, vertelt Jolanda op de dag dat
in bijna alle Nederlandse gemeenten gestemd wordt
voor een nieuwe gemeenteraad. ‘Ik houd van goede
lokale journalistiek en op een dag als vandaag
moeten redacties alle registers opentrekken.’
Zelf maakt Jolanda geen deel uit van een
redactie. ‘Enter Media is een uitgever van
lokale nieuwsbladen in de regio Gooi- en
Vechtstreek en Diemen. Als directeur geef ik
onder meer leiding aan alle eindredacteuren
die samen met
hun teams acht
huis-aan-huiskranten
maken en maandelijks gemiddeld
850.000 views op de
website genereren
met gratis en betaalde content. Het is
mijn overtuiging dat lokale journalistiek toekomst heeft als redacties blijven streven naar de
allerhoogste kwaliteit.’

daarvoor een ideale omgeving. Daarnaast ben ik iemand
die graag buiten de gebaande paden denkt en mee wil
denken over innovaties die de lokale journalistiek kunnen
versterken.’

TEAMPLAYER
Zonder journalistieke ervaring ging Jolanda op haar 21e
aan de slag bij Enter Media. ‘Ik begon bij de commerciële
binnendienst, kreeg feeling voor grafische vormgeving en
groeide door tot trafficmanager. Ik raakte betrokken bij automatiseringsprocessen en stond aan de wieg toen Pubble
werd geboren. Na de geboorte van mijn eerste zoon heb ik
een korte periode als zzp’er
gewerkt waarna ik terugkeerde
omdat ik ontdekte dat ik graag
een teamplayer ben.’
In 2019 werd Jolanda directeur van Enter Media, een
baan waarin ze nauw samenwerkt met grondlegger Adri
de Bruijn. Samen denken ze
voortdurend na over innovatie. ‘Als uitgevers willen we
geïnteresseerde lezers aan boord houden. Dat kan door
kwalitatieve content te bieden; alleen goede lokale kranten
hebben bestaansrecht. Bij Enter Media investeren we in
journalistiek. Dat doen we door onze lezers uit te nodigen
een lidmaatschap te nemen en zich zo te verzekeren van
extra nieuws.’

‘LOKALE JOURNALISTIEK
HEEFT TOEKOMST ALS
REDACTIES BLIJVEN
STREVEN NAAR DE ALLERHOOGSTE KWALITEIT’

BEDENKTIJD
Toen Jolanda vorig jaar in Arnhem werd gepolst
voor een bestuursfunctie bij de NNP, vroeg ze
bedenktijd. ‘Het was mijn eerste NNP-dag als
directeur. Naast mijn drukke baan heb ik een
gezin met twee kinderen en ben ik bestuurslid van
de Weesper bedrijvenvereniging IVW. Ik heb één
bestuursvergadering als toehoorder bijgewoond en
toen de knoop doorgehakt. Je hoort vaak dat men
‘te druk’ is voor een bestuursfunctie, maar de realiteit is dat een vereniging als de NNP geen bestaansrecht heeft zonder bestuur. Willen we als uitgevers
dat onze belangen behartigd worden, dan zullen
we daar ook een steentje aan bij moeten dragen.’
Hoewel Jolanda formeel nog benoemd moet
worden, verheugt ze zich op haar rol binnen het
NNP-bestuur. ‘Voor elke vereniging, ook de NNP,
is het belangrijk dat er een deskundig bestuur
zit. Het huidige bestuur beschikt over een berg
ervaring, maar enkele leden staan op wat grotere
afstand van het uitgeverswereldje. Grote veranderingen in het medialandschap en de snelheid van
nieuws maken dat het bestuur een uitgekiende
mix van kennis en ervaring moet zijn.’
Jolanda denkt dat ze van toegevoegde waarde is.
‘Ik vind kennis delen belangrijk en de NNP lijkt me

MEER MIDDELEN
Jolanda legt uit dat leden elke dag een nieuwsbrief ontvangen met daarin minimaal twee exclusieve achtergrondverhalen, de nieuwsberichten van die dag en het meest
interessante bericht vanuit de regio. ‘Ieder lid verzekert
zich bovendien wekelijks van minstens tien journalistieke
producties en een zaterdagportret van een bekende of minder bekende inwoner. Bovendien ontvangen alleen leden
maandelijks een glossy waarin exclusieve verhalen worden
gebundeld.’
Ze vervolgt: ‘We zijn ervan overtuigd dat in elk gebied
minstens 15 procent van de inwoners geïnteresseerd is in
verdiepende lokale artikelen en bereid is daarvoor te betalen. Hoe meer leden zich aansluiten, hoe meer middelen
voor de lokale journalistiek beschikbaar komen.’
Jolanda verheugt zich in de aanloop naar de NNP-dag in
Zeist op haar bestuurlijke taak. ‘De coronacrisis heeft laten
zien hoe belangrijk een vereniging kan zijn. Steeds meer
uitgevers zien de meerwaarde van ‘samen sterk’. Het is
zaak die meerwaarde te blijven onderstrepen. De lokale
journalistiek verdient het.’
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INITIATIEF HET KONTAKT MEDIAPARTNERS GENEREERT EXTRA INKOMSTEN

‘Regio-Voetbal portaal
voor 90 amateurclubs’
‘Vanavond speelt Ajax in de Champions League
tegen Benfica, maar onze focus ligt op veertien
inhaalwedstrijden in de Alblasserwaard en de
Krimpenerwaard. Alle wedstrijdverslagen vind
je vóór middernacht op Regio-Voetbal. ’ Hoofdredacteur Rick den Besten (57) van Het Kontakt
Mediapartners in Goudriaan stond vijftien jaar
geleden aan de wieg van een gratis website waarop nieuws en wedstrijdverslagen van negentig
amateurclubs worden gebundeld. Regio-Voetbal
lokt elke maand 45.000 unieke bezoekers.
‘Mag ik een primeur met je delen?’ Rick
onthult medio maart dat Regio-Voetbal
wordt omgevormd tot een website waar
louter betaalde content te vinden is. ‘Vanwege de coronacrisis hebben we die beslissing voor ons uitgeschoven, maar op 6 april
gaat het gebeuren en vragen we abonnees
3,99 euro per jaar te betalen om toegang te
krijgen tot Regio-Voetbal. Elke maand kan
een bezoeker twee gratis artikelen lezen,
daarna volgt de betaalmuur.’
Deze financiële barrière moet ervoor zorgen dat het initiatief betaalbaar blijft. ‘Als
uitgever van dertien lokale kranten ontvangen we geen abonnementsgelden en ik
denk dat we er op de middellange termijn
niet aan ontkomen ook aan lezers een
bijdrage voor nieuws te vragen.’ Rick geeft
aan dat de verkoop van banners inkomsten
genereert voor Regio-Voetbal. ‘Maar dan
heb je het vooral over de dekking van de
kosten, bijvoorbeeld van alle freelancers die
wedstrijdverslagen schrijven.’

EEN STEVIG TEAM
De hoofdredacteur van Het Kontakt Mediapartners is sinds de start van Regio-Voetbal
tevens webmaster, bureauredacteur en coordinator en trekt er bovendien regelmatig

‘OM DE WEBSITE SUCCESVOL
TE HOUDEN, MOET JE
EEN ZEKERE PASSIE AAN DE
DAG KUNNEN LEGGEN’
op uit om foto’s te maken bij wedstrijden
in de Alblasserwaard. ‘Ik heb inmiddels een
stevig team verslaggevers en fotografen om
me heen verzameld, maar beschouw mezelf
nog steeds als het vliegwiel van Regio-Voetbal’, bekent Rick. Lachend: ‘Om de website

Rick den Besten stond aan de wieg van Regio-Voetbal. De amateurvoetbalwebsite biedt sinds afgelopen voorjaar uitsluitend betaalde content. (Foto: Geurt Mouthaan).
succesvol te houden, moet je een zekere
passie aan de dag kunnen leggen.’
Het idee om een amateurvoetbalwebsite te
starten, komt volgens Rick voort uit journalistieke gedrevenheid. ‘De lezers van onze
kranten moesten voorheen tot woensdag of
donderdag wachten op het verslag van hun
club. We stelden ons destijds de vraag hoe
relevant die verslagen nog waren en kozen
voor actualiteit. Op Regio-Voetbal bundelen
we sindsdien wedstrijdverslagen en publiceren we alle voetbalnieuwtjes in de Alblasserwaard, West-Betuwe, Bommelerwaard,
Land van Heusden & Altena, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden.’

WEDSTRIJD VAN DE WEEK
Rick vertelt dat Regio-Voetbal niet leunt
op clubcorrespondenten, maar betaalde
verslaggevers inzet die na afloop van de
duels op zaterdag en zondag bellen met de
trainers van alle regioclubs. Een team van
fotografen trekt eropuit om langs de lijn
actiefoto’s te maken. ‘Per regio bezoeken
we elke weekend een tot twee wedstrijden,
de resultaten van alle andere duels worden
telefonisch nagevraagd. Onze kracht is dat
alle verslagen op zaterdag- en zondagavond
meteen online staan.’
Nóg een speerpunt van Regio-Voetbal: alle
negentig regioclubs staan in de schijnwerpers. ‘De journalistieke verleiding kan
groot zijn veel aandacht te besteden aan
clubs die uitkomen in de tweede en derde

divisie of de hoofdklasse. Wij belichten ook
verenigingen wier vlaggenteams uitkomen
in de tweede, derde, vierde of vijfde klasse.
En omdat er op dit niveau heel veel derby’s
zijn, is er altijd een boeiende Wedstrijd van
de Week die niet alleen veel publiek lokt,
maar ook lezers trekt op Regio-Voetbal.’

STERKE MERKNAAM
De vraag werpt zich op of het idee voor
Regio-Voetbal ook bruikbaar is in andere
regio’s en dus door andere NNP-uitgevers uitgerold zou kunnen worden. ‘Mijn
belangrijkste advies is dat je er alleen aan
moet beginnen als je enorm gedreven
wordt door sport, in dit geval voetbal’,
meent Rick. ‘Bovendien moet de organisatie van de uitgeverij zo ingericht zijn, dat
wedstrijdverslagen en nieuwsverhalen ook
opgenomen kunnen worden in één of meer
titels.’
Hij vervolgt: ‘Het voordeel van Regio-Voetbal is dat de advertentiebanners bijdragen
in de dekking van de kosten. Belangrijker
vind ik de naamsbekendheid die we dankzij
het succes van Regio-Voetbal hebben opgebouwd. De website is uitgegroeid tot een
sterke merknaam met 1,5 miljoen pageviews per maand, 11.700 volgers op Twitter
en 9.500 likes op Facebook. En daarmee
bereiken we een veelvoud van de honderden supporters die op zaterdag of zondag
langs de lijn staan, bijvoorbeeld bij mijn
club VVAC in Alblasserwaard.’
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PETER SMET NIEUWE DIRECTEUR STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK

‘Stimuleringsfonds is veel m
Een waanzinnige kans. Zo omschrijft Peter Smet (30) zijn benoeming tot directeur van het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Per 1 januari 2022 nam Peter het roer over van
voorganger René van Zanten die na elf jaar directeur te zijn geweest met pensioen ging. ‘Het SvdJ
zal haar subsidiërende taak de komende jaren niet uit het oog verliezen’, voorspelt Peter. ‘Maar
meer nog zal het fonds een kenniscentrum zijn dat bijdraagt aan de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek.’
‘Zin in een korte rondleiding?’ Peter toont
zich een uitstekende gastheer in het kantoor van het SvdJ aan de Koningskade in
Den Haag. Omgeven door de ambassades
van Kosovo, Oostenrijk en Denemarken
werken medewerkers hier elke dag aan het
stimuleren van journalistieke innovatie.
‘Veel collega’s werken thuis en dat zal ook
nu de coronacrisis achter de rug is wel zo
blijven’, verwacht Peter. ‘Wie graag samenwerkt of even wil sparren, komt naar
kantoor. Wie liever rustig thuis werkt, kiest
voor die optie.’
De nieuwe directeur van het SvdJ werkt
het liefst samen met zijn collega’s in het
ruime vertrek - ‘een chique kamer met
een systeemplafond’ - dat uitkijkt op een
stadstuin waarin perenbloesem ontluikt en
de lente aankondigt. ‘De directiekamer met
uitzicht op de Koningskade gebruiken we
voor kleinschalige besprekingen. Ernaast
vind je een wat grotere vergaderkamer, mét
kroonluchter. Helemaal passend bij de sfeer
van dit monumentale pand.’

UNIEKE POSITIE
Peter heeft het naar zijn zin bij het SvdJ.
‘Natuurlijk is het spannend om nu alle
verantwoordelijkheden te dragen. Regelmatig wordt me gevraagd of ik het werken
aan innovatieprogramma’s voor de journalistiek niet ga missen nu ik directeur ben.
Mijn antwoord is altijd eensluidend: alles
wat ik heb geleerd sinds ik hier in 2016
binnenstapte, neem ik mee naar de totale
organisatie van het SvdJ.’
Volgens Peter bekleedt het fonds een unieke positie. ‘In weinig andere landen vind
je een club die elk jaar 5,5 miljoen euro
beschikbaar heeft om de journalistieke
sector te stimuleren en bij te dragen aan
een betere infrastructuur van de journalistiek.’ Hij onderstreept dat het verstrekken
van subsidies niet gezien moet worden
als het steeds opnieuw uitwerpen van een
reddingsboei. ‘Veel meer willen wij een
partner voor journalistieke organisaties
zijn en samen bekijken hoe we financiële
duurzaamheid kunnen bereiken.’

CULTUURVERANDERING
Het SvdJ moet in de ogen van Peter altijd
bezig zijn met kennisontwikkeling en kennisdeling. ‘De middelen die we daarvoor

kunnen inzetten, dragen bij aan verdieping
en vernieuwing van de journalistiek. We
dagen journalistieke organisaties, ook
uitgevers van lokale nieuwsmedia, uit na te
denken over de toekomst. Graag steunen we
het aanwakkeren van cultuurverandering
en dagen we journalistieke organisaties
uit even uit de dagelijkse werkelijkheid te
stappen. Laat de krant even los. Neem wat
afstand. Ontdek hoe je kunt investeren in
de ontwikkeling van je organisatie.’
Om deze rol te kunnen vervullen, werkt
Peter aan een aanpassing van zijn eigen
organisatie. ‘We willen veel meer zijn dan
een subsidieloket waar je aanklopt met een
leuk idee en wij de geldkraan opendraaien.
Per journalistieke sector ontwikkelen we
een pijler waar kennis van het SvdJ samenkomt met ervaringen uit de praktijk. We
gaan beter meten welke impact ons werk
heeft en meer middelen inzetten voor onderzoek en communicatie.’

STEUNFONDS
Het SvdJ kan en wil ook voor lokale nieuwsmedia een belangrijke partner zijn. Peters
voorganger René van Zanten riep leden
van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP)
regelmatig op vaker aan de bel te trekken.
‘Ik mis jullie!’, zei René in de jubileumkrant van de NNP in 2020. Hij riep uitgevers
op bij het SvdJ aan te kloppen en onder
NNP-paraplu samen te werken, ook in
tijden als er geen gezamenlijke vijand zoals
de coronacrisis of de ja/ja-sticker is.
‘Wijze woorden’, glimlacht Peter. ‘Het
Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening gaf in coronatijd lucht aan
huis-aan-huiskranten en omroepen die
dreigden om te vallen. Maar ook dit fonds
werd in het leven geroepen om te investeren in de toekomst van journalistieke organisaties. Net zoals de SvdJ Accelerator een
innovatieprogramma is dat de toekomst
van de journalistiek moet waarborgen. Ik
daag uitgevers uit met ideeën te komen die
op lange termijn voor een omslag kunnen
zorgen.’
Hij vervolgt: ‘De tijd is voorbij dat het SvdJ
tweemaal per jaar een innovatieregeling
uitschrijft en ideeën van uitgevers en
omroepen beloont. Innoveren kost tijd
en brengt onzekerheid met zich mee. En
dat mag! Geen enkele innovatie is meteen

succesvol. Kijk maar naar Follow The Money. Pas na twaalf jaar pionieren schrijft
dit platform voor onderzoeksjournalistiek
zwarte cijfers. Ik ben er van overtuigd dat
het SvdJ ook veel voor de NNP en haar
leden kan betekenen. Ik kom dus graag
naar jullie toe of ontvang jullie hier aan de
Koningskade in Den Haag. Gaan we samen
aan de slag met de uitdagingen die op ons
journalistieke bordje liggen.’
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meer dan een subsidieloket’

PETER SMET
Peter Smet is sinds 1 januari 2022
directeur van het Stimuleringsfonds voor
de Journalistiek (SvdJ) in Den Haag.
Hij begon in 2016 bij het fonds en zette
zich de afgelopen jaren met name in
voor het opzetten en vernieuwen van
het journalistieke innovatieprogramma
SvdJ Accelerator. Voor zijn benoeming tot
directeur was Peter innovatiecoördinator en
plaatsvervangend directeur.
‘Ik kom uit een Hilversums omroepgezin’,
schetst Peter zijn wortels. ‘Mijn vader is
journalist, mijn moeder zingt bij het Groot
Omroepkoor. Mijn grootvader werkte
bij de AVRO en - heel bijzonder - mijn
overgrootvader heeft mee gemetseld aan het
omroepgebouw van de AVRO. Ik ben thuis
opgegroeid met de Gooi- en Eeemlander en
de Gooi- en Eembode, ook Villamedia lag
altijd op tafel.’

GROOT GELUK
Peter studeerde Media & Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam en volgde een
journalistieke opleiding. ‘Ik ontdekte al
snel dat ik niet graag op een redactie werk,
maar liever ontdek hoe de sector in elkaar
steekt en welke betekenis journalistiek op
de samenleving heeft. Werken bij het SvdJ
beschouw ik nog steeds als een groot geluk.’
Voordat Peter hier aan de slag ging, was
hij beleidsmedewerker bij de VPRO en droeg
hij binnen een redactieteam van HUMAN
bij aan onderzoeksjournalistiek. Bij
cultureel centrum De Balie in Amsterdam
was hij betrokken bij debatten en live
journalistiek. Lachend: ‘En jawel, één artikel
van mijn hand is ooit verschenen in NRC
Handelsblad.’
Thuis in Rotterdam leest Peter deze
krant, compleet met Rotterdam-bijlage
op zaterdag, en rekent hij elke week
op huis-aan-huiskrant De Havenloods.
Daarnaast volgt hij online OPEN Rotterdam
en Vers Beton, ‘voor de harddenkende
Rotterdammer’. ‘Interessant vind ik dat ook
Vers Beton werkt met een betaalmuur.’

de toekomst van het uitgeven
maakt uitgeven eenvoudig

4 ideeën voor kostenbesparing

Papier wordt
duurder: wat
kunnen we doen?
Als reactie op de steeds verder stijgende papierprijs,
maakt Pubble het makkelijker om de krant digitaal te
lezen. Daarnaast hebben we
nog andere ideeën waarmee
uitgevers nu of later kunnen besparen op de kosten
van papier en verspreiding.

1

Digitale krant prominenter op de website

De eerste optie is een prominente display op de website met
daarin de meest recente kranteneditie, automatisch vanuit
Pubble. De pagina’s staan duidelijk naast elkaar. De lezer
klikt op een pagina om de
‘reader’ te openen en naar de
aangeklikte pagina te bladeren.
Deze display is al beschikbaar
op de websites die op het nieuwe Pubble-platform draaien.
Bel Pubble voor meer info.

2

De digitale krant
optimaal in de app

De lezer kan de krant ook eenvoudig lezen in een nieuwsapp.
Het grote voordeel van een app
is dat de nieuwsberichten én
de digitale krant vanuit Pubble
optimaal worden gepresenteerd.
Lees er meer over in het artikel
hiernaast.

3

Brievenbussticker:
ik lees digitaal

Om de digitale lezer te verlei-

den om af te zien van de papieren bezorging, delen we dit
idee: een ik-lees-digitaal-sticker
die je over de ‘JA’ van de NEEJA-sticker plakt. De bezorger
weet dan dat deze brievenbus
kan worden overgeslagen. De
lezer krijgt deze sticker bij zijn
uitgever: bijvoorbeeld in ruil
voor zijn e-mailadres, zodat het
bereik van de krant hoog blijft.
Elke uitgever kan het concept
van deze sticker zelf uitwerken
in combinatie met de prominente digitale editie van Pubble
en/of een app.

4

De huis-aan-huiskrant
op compacter formaat

De krant op een kleiner formaat laten drukken levert
beslist een kostenbesparing op.
Maar wat blijft er dan inhoudelijk over van je krant? Oordeel
zelf: Enter Media maakte een
proefnummer van een compacte BussumsNieuws. Deze krant
is 30% kleiner en 6 pagina’s dikker. Netto betekent dat minder
papier. Alle advertenties passen
erin (proportioneel verkleind).
Ook alle berichten konden
mee, sommige moesten worden
ingekort. Uiteindelijk bleef er
zelfs ruimte over voor een extra
bericht. Bovenaan de pagina’s is
een QR-code die de lezer direct
naar de digitale editie brengt.
Daarin zijn de lange versies van
de ingekorte artikelen te lezen.
Het proefnummer is te zien bij
Pubble tijdens de NNP-dag.
Meer ervaringen en ideeën?

Uitgevers zijn creatief. Dus heb
je hierover andere ideeën die
wij met de Pubble-familie kunnen delen, dan vernemen we
die graag op de NNP-dag of via
info@pubble.nl.

App van Pinch voor gebruikers van Pubble

Extra kanaal:
25 titels breiden
uit met nieuwe app
Er is al veel vraag naar de app van
ontwikkelaar Pinch die draait op Pubble.
De eerste uitgevers kunnen van start, waarmee
de lezers van de eerste 25 lokale titels
binnenkort al optimaal het nieuws via de app
kunnen lezen.

www.pubble.nl
info@pubble.nl
(0294) 410054

Almere blij
met nieuwe
website

Een voor een zet Pubble de
nieuwssites om naar een nieuw
platform. Zoals de website
van Almere DEZE WEEK.
De uitgever is blij met de
frisse uitstraling en de andere
voordelen.
Op het eerste oog is er nauwelijks
verschil, maar het nieuwe platform biedt vooral achter de schermen meer voordelen. Zo kunnen
aanpassingen makkelijker en
sneller worden doorgevoerd. Via
een beheerderstool kan de uitgever dat ook vaker zelf.

Tot ziens bij
Pubble op de
NNP-dag
Even bijpraten over Pubble?
Meer weten over de app? Of het
compacte proefnummer van
het BussumsNieuws eens goed
bekijken?
Kom langs bij onze stand tijdens
de NNP-dag!

Stap ook over
op Pubble
• Eén flexibel systeem
voor print en online
Voor landelijke nieuwsmedia is de app in korte tijd het belangrijkste kanaal geworden. Lokaal gaat het ook die kant op, zo is de verwachting.

• Kostenbesparend
• Makkelijker en sneller

“Door de hoge papierprijs ligt de focus
van uitgevers op alternatieve vormen
van distributie. Op dat terrein zien ze
de potentie van een app en dat brengt
alles in een stroomversnelling”, zegt Tim
Klein Haneveld van Pinch, ontwikkelaar van de apps van onder andere NRC,
De Telegraaf en het Leids Dagblad.
Dezelfde functionaliteit

Pinch verwacht dat nog meer lokale uitgevers zullen aanhaken. “Met nog vier,
vijf uitgevers zijn gesprekken gaande.
De interesse is groot”, zegt Klein Haneveld. De app die Pinch aan gebruikers
van Pubble aanbiedt, is gestoeld op de
nieuwste app van het Nederlands Dagblad, ook een Pubble-gebruiker. Het is
een A-klasse app met dezelfde functionaliteiten en performance, maar uiteraard per uitgever in een eigen jasje. Deze
samenwerking maakt de investering in
een app ook voor kleinere uitgever haalbaar.
Gezonder businessmodel

Vanwege de stijgende papierprijs komt
deze app geen moment te vroeg. Klein
Haneveld: “Wat als je nou eens 30% van
je lezers voortaan digitaal kunt berei-

ken, via de digitale krant in de app, en
dat ook bewijst aan je adverteerder: dan
bespaar je flink op drukkosten en heb
je een gezonder businessmodel. Ik snap
heel goed dat uitgevers daar nu erg alert
op zijn.”
Belangrijkste kanaal

Ook zonder hoge papierprijs is het
belang van een app groot, weet Klein
Haneveld. Voor veel landelijke media

‘Uitgevers zien de
app als een alternatief
voor papier’
is de app in korte tijd het belangrijkste
kanaal geworden om de lezer te bereiken. Dat komt natuurlijk doordat de
smartphone, waar de app op draait, de
hele dag binnen handbereik is: even het
nieuws checken gebeurt meerdere keren
per dag. We zien lokaal dezelfde ontwikkelingen als bij de landelijk media vijf
jaar geleden: de transitie van print naar
online en de opkomst van lokale betaal-

muren. De ervaring van Klein Haneveld is dat de app helpt om het aandeel
betalende lezers te laten groeien. “Het
mooie is: van betalende lezers weet je
dat ze betrokken zijn bij hun omgeving.
Dat biedt ook voor adverteerders meer
mogelijkheden.”

• Op kantoor en thuis
• Up-to-date overzicht

Meerdere leverancies

Als Pubble-gebruiker hoef je niets extra’s
te doen of te installeren: Pubble vult de
app met de content vanuit het bestaande
systeem. Dat geldt voor de apps van àlle
leveranciers waarmee Pubble samenwerkt, zoals NNP-vriend ePublisher,
Visiolink en het platform van Brabants
Centrum. “Wij zijn ervan overtuigd dat
de app voor veel uitgevers een belangrijk
extra kanaal wordt”, zegt Adri de Bruijn
van Pubble. “We zijn dan ook blij dat
we met meerdere app-bouwers samenwerken. Zo bieden we via hen altijd een
perfecte aansluiting op de output van de
content in Pubble, terwijl onze klant de
app en de leverancier kiest die het beste
bij hem past.”
Meer weten?
Kom gerust even bijpraten
tijdens de NNP-dag.

www.pubble.nl
0294 410054

Familieberichten

een buitengewoon boeiende businesscase
Wij laten zien hoe dit meest ‘gevoelige’ segment van de krant kan groeien en nog interessanter wordt.
Door mooiere, grotere en foutloze advertenties. Met een hogere opbrengst en FTE-besparing.
Bel voor een heldere presentatie, telefoon 088 799 70 77

SUCCESVOL DIGITAAL PUBLICEREN
voor lokale nieuwsmedia
Biedt content aan via
website en/of webreader
Gebruik de app voor
optimale weergave op
mobiele devices

Stuur pushberichten
en bereik je lezers
altijd en overal

www.epublisher.world
Bereik je lezers altijd
Koppel ieder redactiesysteem

Optimaliseer content
Geen extra werk

Creëer extra omzet
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Opt Out Advertising helpt
klanten cookieloos adverteren
Onlangs vierde Opt Out Advertising haar eenjarig bestaan. En nu al kan het
jonge bedrijf ondernemingen als fietsenfabriek Gazelle, drukkerij/uitgeverij
Rodi Media en de Regionale Publieke Omroepen tot klant rekenen. Linda Worp
(30) en Tom van Bentheim (33) staan samen met Rob Demmenie, Stefan Oude
Wesselink en Michael Hobbel aan de wieg van hun groeiende onderneming die
klanten helpt cookieloos te adverteren.

Het zal niemand ontgaan zijn. Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 in werking trad,
is de online privacywetgeving steeds strikter geworden.
Mensen worden daarbij steeds bewuster van hun privacy.
Linda: ‘Vanaf het moment dat online specifiek werd gevraagd of bezoekers hun persoonsgegeven wilden delen,
gaf 90 procent aan dit niet te willen. En dit
terwijl de hele industrie gebouwd was op
gepersonaliseerde advertenties.’
Veel bedrijven zijn afhankelijk van deze manier van klantvergaring. Tom: ‘De advertentie-inkomsten liepen dan ook drastisch terug. Als medewerkers van Ster (Stichting Ether Reclame - red.) zagen we dit
destijds van dichtbij gebeuren.’

GEEN TOESTEMMING
Het tweetal ging niet bij de pakken neer zitten en samen
met collega’s Rob en Stefan én met Michael richtten zij Opt
Out Advertising op. Linda: ‘Michael was werkzaam bij Ortec
en samen met deze technologiepartij hebben we de techniek cookieloos adverteren gemaakt.’
Ze vervolgt: ‘Ik kan het best uitleggen hoe de techniek
werkt door mezelf als voorbeeld te nemen. Ik woon in Heiloo. Om te weten wat speelt
in mijn woonplaats zoek ik
online naar nieuws. Ik heb
geen toerstemming gegeven
voor het delen van mijn
persoonsgegevens, maar
doordat het bericht dat ik
lees specifiek over mijn omgeving gaat, past daar heel goed
een advertentie van de lokale kledingwinkel bij. Niet op
basis van de locatie waar ik
mij op dat moment bevind,
maar vanwege de content
die ik lees of de website die
ik bezoek. En dit zonder dat
ik gegevens heb doorgegeven. Het is een verschuiving
van de persoon naar de
content.’
Uit onderzoek blijkt dat
de techniek van Opt Out
Advertising werkt. Tom:
‘In veel gevallen blijft de
doelgroep die geen toestemming geeft voor cookies langer hangen op een website.
Er is hierdoor een hogere
kwaliteit van websiteverkeer omdat de potentiële
klant bewust op de advertentie klikt.’

MOOI ZAKELIJK JAAR
Het jonge bedrijf heeft een vliegende start gemaakt. En dat
midden in coronatijd. Tom: ‘De wens een onderneming te
startten, was er al. Door de beperkingen in de mediawetgeving vanuit Den Haag kregen we het zetje dat we nodig
hadden en ik moet zeggen dat ik mijn mooiste zakelijke
jaar ooit beleef.’
Linda is het hiermee eens: ‘Ik vond het heel spannend een
bedrijf op te zetten maar heb heel snel besloten ervoor te
gaan. We weten dat onze
techniek sterk is en we er
veel uitgevers mee kunnen
helpen.’
Linda en Tom vinden hun
werk dan ook heel tof.
Tom: ‘We zijn met vijven en
nemen zelf alle beslissingen. We zijn daarmee administratief medewerkers en techneuten én moeten ook wat weten
van marketing, communicatie én sales. Wat we goed doen?
We vieren onze successen. Ook de kleine voelen alsof we de
jackpot gewonnen hebben.’
Linda vult aan: ‘Het is zó leuk met iets vrij nieuws bezig
bent waarin wij al ervaren zijn. We kunnen nog zóveel
bereiken, neerzetten en delen. En het werkt. We zien mooie
resultaten binnenkomen. Daar zijn we allemaal trots op.’

‘HOGERE KWALITEIT
VAN WEBSITEVERKEER
OMDAT POTENTIËLE KLANT
BEWUSTER KLIKT’

Opt Out Advertising wil dat iedereen gebruik kan maken
van de door hen ontwikkelende techniek. Tom: ‘Op deze
manier blijft ook nieuws toegankelijk. Want kranten zijn
afhankelijk van advertentie-inkomsten. Wij zijn dan ook
niet voor niets vriend geworden van de NNP. Want nieuwsgaring is belangrijk.’
WWW.OPTOUTADVERTISING.NL
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JOHAN VAN DER KOLK:

’ELKE THUISWEDSTRIJD EEN
PEC-PAGINA IN DE KRANT’

BrugMedia in Kampen onderhoudt een hechte relatie met
eredivisieclub PEC Zwolle. Commercieel directeur Johan
van der Kolk en sportcoördinator/clubwatcher Erik Riemens
(BrugMedia) vertellen met salesmanager Jurian Meijntjes
(PEC Zwolle) over de hechte band tussen een regionaal
mediabedrijf en een betaald voetbalorganisatie die zich
graag in stad en ommelanden manifesteert.

De samenwerking tussen BrugMedia en PEC
Zwolle dateert van een kleine tien jaar geleden.
Commercieel directeur Johan van der Kolk (50)
uit Kampen vertelt dat de eredivisieclub voorafgaand aan elk thuisduel een hele of halve pagina
vult met actuele wedstrijdinformatie. En die pagina verschijnt in alle BrugMedia-titels, inclusief
- en dat is logisch - De Swollenaer.
‘Jouw doelgroep leest mijn kranten.’ Met die
woorden trok Johan de directeur van PEC Zwolle
tijdens een businessevent in Kampen over de
streep en lukte het de banden stevig aan te halen.
Na een goed gesprek in het MAC³PARK stadion
van PEC Zwolle werd een overeenkomst opgesteld
die BrugMedia tot een belangrijke mediapartner
van de club maakt. ‘Tijdens wedstrijden of een
open dag spreek ik regelmatig mensen die kaartjes hebben gekocht naar aanleiding van aankondigingen en berichten in onze kranten.’

op de voet volgen. ‘Goede berichtgeving over regiosport draagt bij aan een sterke binding tussen
krant en lezer.’

KORTING

ERIK RIEMENS:

Het idee voor hechte samenwerking tussen
BrugMedia en regionale sportverenigingen gaat
verder terug. ‘Meer dan 25 jaar geleden stelde ik
voor het eerst een spread samen over de plaatselijke volleybalclub’, blikt Johan terug. ‘Daaruit
is een model ontstaan dat nu veelvuldig wordt
toegepast. We bieden sportverenigingen 50 procent korting op reguliere advertentietarieven.
Afhankelijk van de afspraken die we maken, kan
de korting verder oplopen.’
Het resultaat: veel sportverenigingen vullen
regelmatig een hele of een halve pagina met
daarop informatie over de eerstvolgende thuiswedstrijd. ‘Daarnaast kiezen clubs voor een leuk
portret van een speler, een vrijwilliger of de
pupil van de week’, vertelt Johan. ‘Een interview
met een sponsor kan eveneens meerwaarde
hebben en is vanwege ons grote bereik interessant voor ondernemers. Veel verenigingen zijn
gestopt met hun clubblad en kiezen voor een
verenigingspagina in onze krant.’

‘SCHERP OOG VOOR MANNEN
EN VROUWEN VAN PEC’

STERKE BINDING
Als commercieel directeur houdt Johan zich
niet bezig met de redactionele invulling van de
krantenpagina’s. Hij is blij dat verslaggevers Erik
Riemens en Mark de Rooij zowel PEC Zwolle als
heel veel andere sportverenigingen in de regio

redactionele bijdragen die op woensdag in de
krant verschijnen.
Erik is sinds maart van dit jaar sportcoördinator
van De Swollenaer en vertelt dat de redactie de
aandacht verdeelt tussen een hele trits sportverenigingen die op hoog niveau acteren. Naast de
voetbalmannen van PEC Zwolle spelen ook de
vrouwen in de eredivisie en dat genereert volop
nieuws. ‘Om te voorkomen dat we een soort
voetbalkrant worden, richten we ons ook op de
basketballers van Landstede en de volleyballers
van Regio Zwolle. Beurtelings komen alle sporten aan bod, van waterpolo tot turnen en van
korfbal tot padel.’

ELKE THUISWEDSTRIJD

Erik Riemens (49) zit elke thuiswedstrijd van
PEC Zwolle op de perstribune van het MAC³PARK
stadion. Als freelance sportverslaggever van De
Swollenaer volgt hij de verrichtingen van de
eredivisieclub op de voet. Erik schrijft wedstrijdverslagen die kort na het laatste fluitsignaal
online gepubliceerd worden en verzorgt andere

Toen De Swollenaer nog op maandag verscheen,
vonden lezers de wedstrijdverslagen van PEC
Zwolle in de krant. Sinds de samenvoeging met
De Peperbus valt de krant elke woensdag op de
deurmat en richt de redactie zich op andersoortige berichtgeving. ‘Ik volg elke thuiswedstrijd
vanaf de perstribune’, legt Erik uit. ‘Wedstrijdverslagen publiceren we na afloop online. In de
woensdagkrant vind je een interview met een
speler, samen met een foto die tijdens de thuiswedstrijd is gemaakt. In de zijlijn blikken we
vooruit op de eerstvolgende wedstrijd. De laatst
gespeelde wedstrijd vatten we in een paar regels
samen.’

INTERACTIE
Erik vindt PEC Zwolle een boeiende club om te
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volgen. ‘PEC Zwolle manifesteert zich nadrukkelijk als een club van en voor de regio. De club
steekt veel energie in allerlei initiatieven en projecten die vallen onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee groeit
de interactie tussen PEC Zwolle en de supporters
en is er steeds meer interactie.’ De band met PEC
Zwolle is sowieso hecht. ‘Ik ben jarenlang teammanager geweest van het vrouwenteam en toen
nog de A1. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van
supportersblad Onder De Peperbus.’

JURIAN MEIJNTJES:

‘PEC ZWOLLE BEREIKT REGIO
MET LOKALE KRANTEN’

‘We zijn van een stadsclub echt een regioclub
geworden.’ Jurian Meijntjes (43) is salesmanager
bij PEC Zwolle en vertelt graag over de manier
waarop de eredivisieclub gebruik maakt van het
verspreidingsgebied van BrugMedia. ‘We zetten
de lokale kranten van BrugMedia in om alle
750.000 inwoners van de regio te bereiken en ze
te attenderen op onze thuiswedstrijden.’
Jurian geeft als salesmanager leiding aan een
team van drie accountmanagers en een binnendienstmedewerker. Daarnaast stuurt hij de
afdelingen Events en Hospitality aan en maakt
hij deel uit van het managementteam van de

betaald voetbalorganisatie. Die werkt met een
begroting van 13 miljoen euro en kent een commerciële omzet van zo’n 7 miljoen euro. ‘Dit
realiseren we met zo’n 650 bedrijven die aan
PEC Zwolle verbonden zijn.’
Over de samenwerking met BrugMedia is Jurian
enthousiast. ‘PEC Zwolle heeft de vleugels in de
regio uitgeslagen. Het is een sterke regio met
veel bedrijvigheid, die na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de meest florerende in
Nederland is. Als voetbalclub richten we ons op
een verzorgingsgebied dat 22 gemeenten telt en
bereikt wordt met de lokale kranten van BrugMedia.’

VOLLE BAK
Hoewel PEC Zwolle meerdere mediakanalen inzet en daarmee een hoog (online) bereik scoort,
zijn de lokale kranten onmisbaar. ‘We kondigen
onze wedstrijden aan om het stadion vol te
krijgen. Vroeger zaten in het oude stadion zo’n
3.000 tot 4.000 supporters. Het MAC³PARK stadion heeft een capaciteit van 14.000 zitplaatsen.
Naast seizoenkaarthouders heb je ook supporters nodig die losse kaartjes kopen. En dat lukt;
bij alle thuisduels is het volle bak.’
PEC Zwolle beperkt zich in de titels van BrugMedia doorgaans tot wedstrijdaankondigingen.
De advertentiepagina’s zouden ook gebruikt
kunnen worden voor extra redactionele content, maar de club kiest nu voor sociale media.
‘Misschien is het een idee vaker wat nieuwsitems
via de krant te delen. Omdat de redactie van De
Swollenaer die verhalen ook zelf oppikt, moeten
we daarover nog afspraken maken.’

BUSINESSVOETBALTEAM
Jurian kent de voetbalwereld goed. Hij was als
jeugdvoetballer actief bij VV Berkum. In zijn
Tilburgse studententijd koos hij voor VOAB. Na
drie jaar hoofdklasse bij Be Quick ’28 keerde
Jurian terug bij VV Berkum. ‘Momenteel voetbal
ik met sponsors in het businessvoetbalteam van
PEC Zwolle. Laatst speelden we op De Herdgang
tegen de sponsors van PSV en bezochten we
aansluitend de eredivisiewedstrijd in het Philips
Stadion.’

NNP’ERS TUFFEN IN OLDTIMERS NAAR KASTEEL DE HAAR

GESLAAGDE UITGEVERSDAG BIJ HET KONTAKT
De jaarlijkse uitgeversdag van de Nederlandse Nieuwsblad
Pers (NNP) werd dit jaar op donderdag 31 maart gehouden in
twee provincies: Zuid-Holland en Utrecht. Het vervoer naar de
diverse locaties die op het programma stonden, werd verzorgd
door We Love Oldtimers. De naam zegt het al: de uitgevers
gingen op pad met zes klassieke Volkswagenbusjes en vier

Het programma startte in Hoogblokland, thuisbasis van We Love
Oldtimers. Na een leuke rit door de
regio volgde een rondleiding bij Het
Kontakt Mediapartners in Goudriaan. Hoogblokland en Goudriaan
maken deel uit van de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden.

klassieke Citroën 2CV’s.

KASTEEL DE HAAR

Ongeveer dertig NNP’ers namen
deel aan de uitgeversdag, die elk
jaar in het teken staat van verbinden en inspireren; twee pijlers die

Aansluitend werd een gezonde
lunch genuttigd bij ’t Wapen van
Haarzuylen. Dit restaurant bevindt
zich in een rijksmonument aan de
Brink in het Utrechtse dorp Haar-

onze organisatie van lokale nieuwsmedia naast faciliteren en belangen
behartigen hoog in het vaandel
heeft staan.

zuilens. Daarna togen de uitgevers
in hun VW-busjes en 2CV’s naar het
kasteel De Haar.
De burcht staat bekend als het
grootste en meest luxueuze kasteel
van Nederland, dat haar oorsprong
vond in de middeleeuwen en in
de 19e eeuw uitgroeide tot een
extravagante buitenplaats waar de
familie Van Zuylen vele jaren een
flamboyant leven leidde.
De geslaagde NNP-uitgeversdag
werd met een hapje en een drankje
afgesloten in Hoogblokland.
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UITGEVERS SCHUIVEN AAN TAFEL IN HOEVELAKEN VOOR WORKSHOP

NNP-leden in de rij voor
training online schrijven
Zeven keer een zoekwoord in het artikel plaatsen. Cijfers opschrijven als
getallen in plaats van letters. Gebruik
hashtags. Kies voor veel witregels.
Voorkom ‘twijfelwoorden’. En… meld
je aan voor Google News. Tips die de
revue passeerden tijdens de NNPworkshop ‘Online vindbaarheid voor
lokaal nieuws’, die werd verzorgd
door Leendert Bos en Wendy Kramer
van De Indruk.
De workshop werd georganiseerd naar aanleiding van vragen van verschillende bij de NNP
aangesloten uitgevers. Onder hen Uitkijkpost
Media in Heiloo, dat vertegenwoordigd was door
directeur Michiel Ullers die terugblikt op een
zinvolle training.

CORONACRISIS
Mede door de coronacrisis is het online bereik
van veel nieuwssites in 2020 en 2021 enorm gestegen. ‘Maar wij konden er niet altijd de vinger
opleggen wat nu precies wel of niet scoorde’,
licht Michiel toe in zijn terugblik. ‘Het ene
artikel ging viral terwijl een soortgelijk artikel
relatief weinig bereik had. Hoe kan dat toch?
Waar zit hem dat in? Vragen waar we echt mee
worstelden.’
Michiel vervolgt: ‘Deze vragen hebben we onszelf
bij Uitkijkpost Media veelvuldig gesteld. Om
meer grip te krijgen op onze online artikelen,
vroegen we de NNP een workshop te organiseren
om ons meer te leren over het schrijven van online artikelen. Hoe schrijf je een artikel dat online
goed vindbaar is? Wat zet ik in de kop? Welke
foto plaats ik er bij? Plaats ik wel of geen linkje?’.

RUGZAK VOL TIPS
De workshop was een succes, zegt Michiel. ‘Donderdag 3 februari hebben we in het kantoor van
de NNP in Hoevelaken samen met medewerkers
van andere uitgeverijen de workshop ‘Online

vindbaarheid voor lokaal nieuws’ van De Indruk gevolgd. Goede tips, prima uitleg, heldere
instructies over de verschillen tussen artikelen
voor websites en sociale media en ook prettig:
antwoorden op de vraag hoe een artikel goed
vindbaar is op Google.’
Michiel: ‘Met een rugzak vol tips kunnen we nu
aan de slag met onze online artikelen. Nu maar
hopen dat het bereik verder groeit.’

Deelnemers aan de workshop ‘Online vindbaarheid
voor lokaal nieuws’ krijgen in het kantoor van de NNP
in Hoevelaken tips & tricks van Leendert Bos en Wendy
Kramer. De training werd afgelopen voorjaar tweemaal gehouden en trok veel belangstellenden.

NNP VIERT 75-JARIG JUBILEUM OP IBIZA
‘Whoah! We’re going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We’re gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea’
Hotel Vibra Algard

Hippiemarkt

Partytime! De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) viert woensdag 21
tot en met zaterdag 24 september
alsnog haar 75-jarig bestaansjubileum. En dat feest gaat gevierd
worden op Ibiza, een van de
Spaanse Balearen in de Middellandse Zee. ‘Ibiza is een eiland
dat tot de verbeelding spreekt en
verrassende culturele en culinai-

re hoogstandjes te bieden heeft’, zegt
NNP-voorzitter Roy Keller.

Caleta. Ibiza staat ook bekend om haar
hippiecultuur.

Met de hit van de Vengaboys uit 1999
in gedachten, stappen de NNP-leden op
21 september in het vliegtuig richting
Ibiza. Naast zon-, strand- en feestbestemming omvat het eiland sprookjesachtige baaien en fraaie mediterrane
natuurgebieden waar wandelaars
volop aan hun trekken komen.

Het programma op Ibiza staat in de
steigers en omvat onder voorbehoud
een stadstour met gids in het historische gedeelte van Ibiza-stad. Daarnaast
wordt gedacht aan een Jeep Wrangler
Experience en staat een cruise met
zeilschip ‘Goleta of the Sea’ gepland.

Blikvanger is Ibiza-stad, die sinds 1999
op de Werelderfgoedlijst staat. Binnen
de oude ommuurde stad vormen de kathedraal en het archeologisch museum
de belangrijkste bezienswaardigheden.
Liefhebbers van ruïnes bezoeken de
vroegere Fenicische nederzetting Sa

Verder zijn er gedurende de reis veel
momenten die individueel ingevuld
kunnen worden. Op de laatste avond
wordt een diner geserveerd in de bekende Nassau Beachclub. De NNP-delegatie logeert in hotel Vibra Algarb aan
Playa d’en Bossa.

Stadspoort Ibiza

Zicht op Ibiza-stad

VOORLOPIG PROGRAMMA

Sprookjesachtige baaien
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