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32 Media

„Ik studeer datajournalistiek in Tilburg. Ik
ben vooral geïnteresseerd in ‘storytelling’:
hoe een verhaal verteld moet worden na
het verzamelen van data. De universiteit is
erg theoretisch en De 4e Verdieping is
juist praktijkgericht. Ik kan meedenken
over hoe de journalistiek er over 10 jaar
uit zal zien en welke rol ik hierin zou
spelen. Het gaat mij dan ook niet om het

vinden van een baan, maar om het uitwisselen van ideeën
met andere studenten. Ik werk in het groepje ‘Onderwijs’.
Daarin zitten heel verschillende mensen, dus niet alleen
goede schrijvers, maar ook een filmexpert en een expert
sociale media. Wij hebben elkaar al een paar keer ontmoet.
We kwamen op het idee om artikelen aan te bevelen. Net
als op filmsites staat dan onder het artikel: ‘andere mensen
lazen deze artikelen’. Jammer genoeg bleek dit niet zo
origineel.”

„Ik zit in Havo 4 en ik werd tijdens de
Engelse les door Piet Hoffman gebeld. Ik
wilde meteen ja zeggen, maar ik moest
eerst toestemming krijgen van mijn ouders.
Ik heb stage gelopen bij Autoweek en ik
heb een eigen blog. Aan de 4e Verdieping
deelnemen is een manier voor mij om meer
ervaring te krijgen. Ook krijgen wij aan het
einde een certificaat van het ANP dat wij

mee hebben gedaan. Later als ik solliciteer, kan ik dat dan
laten zien. Ik wil het liefst voor het AD schrijven, maar voor
een autoblad werken lijkt me ook leuk. Ik heb met mijn team
het onderwerp ‘Veiligheid en Defensie’ gekozen. Op Face-
book hebben we al wat ideeën uitgewisseld, maar een
vernieuwend idee hebben we nog niet. Wel zijn we van plan
mijn oom te interviewen, die F16-monteur was. Over het feit
dat ik minder ervaring heb dan de anderen maak ik me niet
zo druk. Ik kan goed praten en schrijven.”

De 4e Verdieping:
Idols voor jonge
journalisten

ANP en The Post Online organiseren
een bootcamp voor jonge journalisten.
Zij zoeken talent, maar vooral vernieuwende
ideeën over online journalistiek.

„De markt is erg moeilijk nu dus ik heb
weinig werk als freelance journalist. Mee-
doen betekent voor mij een kans om me-
zelf te laten zijn, onder meer door te net-
werken. Hoewel ik vooral geïnteresseerd
ben in sport en politiek, spreekt onderwijs,
het thema waar ik aan meewerk, mij ook
aan. Vooral het journalistiek onderwijs kan
beter. Nu ligt het aan de docent of er

aandacht wordt besteed aan nieuwe media. Ik kan zelf niet
alleen goed schrijven, maar ook goed filmen en websites
bouwen, dus ik voeg wel wat toe aan het groepje. Qua
vernieuwing denk ik dat het erg belangrijk is het publiek
beter bij het nieuws te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door
artikelen meer op de doelgroep gericht te schrijven. Ik maak
me niet te veel zorgen over de wedstrijd. Ik probeer vooral
rustig te blijven. Als je constant met die wedstrijd bezig
bent, gaat het mis.”

Remy Kock (15) Marlies de Brouwer (22) Robin Weijs (24)

Door Grace Wermenbol

Amsterdam. Het wordt een soort Idols voor
journalisten. Vanaf 13 augustus strijden 22
deelnemers in groepjes twee weken lang om
hét vernieuwde idee voor de journalistiek te be-
denken. Dat is het idee achter De 4e Verdie-
ping, een initiatief van Vereniging Veronica in
samenwerking met het ANP en The Post Onli-
ne. Het journalistiek experiment zal plaatsvin-
den op de vierde verdieping van het ANP-ge-
bouw in Rijswijk.

Yoeri Albrecht, voorzitter van Vereniging
Veronica: „Veronica is van oudsher gericht op
het verder ontwikkelen van jong talent. Onder
meer in de jaren tachtig met Club Veronica, la-

ter met de Veronica Radioschool.” Ve r e n i g i n g
Veronica – die overigens losstaat van de tv-zen-
der Veronica en de tv-gids, maar wel eigenaar is
van ANP – wil in De 4e Verdieping jonge talent-
volle journalisten gedurende twee weken nieu-
we manieren laten bedenken om nieuws te pre-
senteren. Volgens Albrecht zit de journalistiek
namelijk in het slop. „Daarmee bedoel ik ook
de online journalistiek. Ik zit daar erg mee. Er
vallen steeds meer ontslagen en tegelijkertijd
krijgen jonge journalisten van begin 20 niet de
kans om ervaring op te doen, waardoor de kwa-
liteit van de journalistiek achteruit gaat. Men-
sen denken vaak dat kwaliteit gratis is. In een
open, democratische samenleving is het ge-

vaarlijk als kwaliteit ontbreekt. Daarom heb ik
samen met Bert Brussen, oprichter van The
Post Online, en Marcel van Lingen, hoofdredac-
teur van het ANP, De 4e Verdieping opgezet.”

Volgens Van Lingen kan zijn persbureau pro-
fiteren van de bootcamp: „Er zijn in Nederland
genoeg journalisten die zijn opgeleid om in de
oude media te werken, maar internet wordt nog
weinig gebruikt. Wij kijken dan ook vooral uit
naar nieuwe ideeën om online kwaliteitsjour-
nalistiek te produceren, die interactief is en het
publiek aan ons bindt. Bovendien krijgen jonge
journalisten de kans om bij ons ervaring op te
doen, die in hun carrière van pas kan komen.”

Hoewel het merendeel van de deelnemers is

geselecteerd door de journalistieke opleidin-
gen, zijn enkelen ook individueel toegelaten
tot de talentenjacht. Piet Hoffman, projectlei-
der van De 4de Verdieping : „Zes zijn er via de
aanmeldingsmogelijkheid bij Veronica uitge-
kozen. Dit zijn zowel freelance journalisten als
mensen zonder journalistieke ervaring.” T ij -
dens de selectie in mei moesten zij helder ver-
tellen waarom zij een bijdrage waren voor het
experiment. Remy Kock, met 15 jaar de jongste
deelnemer, is op basis van ambitie en de sterke
wil om mee te willen doen, uitgekozen om zijn
visie te laten zien. „Hij behoort trouwens ook
tot de jonge internetgeneratie.”

De bootcamp zal plaatsvinden in groepjes
van 4 à 5 mensen. Deze vier groepen werken
binnen een thema (voeding, justitie en veilig-
heid, onderwijs, criminaliteit). Gedurende de
twee weken mogen de deelnemers elk denk-
baar communicatiemiddel gebruiken om
nieuws te brengen: artikelen, fotografie, video-
reportages, radio, blogs, social media, etc. ANP
verzorgt hierbij de technische middelen.

Online worden stukken gepubliceerd op
The Post Online. Brussen: „Ik hoop op veel

mooie stukken. Het belangrijkste voor ons is
dat verschillende meningen aan bod komen.
Mensen smullen daar namelijk van. De uitge-
kozen onderwerpen lenen zich daar goed voor.
Ik geef een workshop over online journalistiek
en wat de beste manier is om op internet een
mening te presenteren. Hierbij gaat het niet
per se om het hebben van een goede opinie,
maar dat je die durft uit te spreken en als er een
reactie op komt, dat je erop kunt reageren.”

Andere workshops worden gegeven door ex-
perts op verschillende gebieden, van commu-
nicatieadviseurs tot gerenommeerde journa-
listen en ondernemers. Zo komt Raju Narisetti
spreken, vicepresident bij Murdochs New
News Corp, een van de grootste krantenuitge-
vers ter wereld. Bij deze recente afsplitsing van
de oude News Corp is hij belast met de digitale
ontwikkeling. Daarvoor werkte hij bij The Wall

Street Journal en The Washington Post.
Met behulp van de workshops zullen de

deelnemers een format ontwikkelen om de
journalistiek te vernieuwen. Aan het einde van
de twee weken moet elk groepje hun idee pre-
senteren aan een jury bestaande uit onder an-
deren Marcel van Lingen van het ANP. Het bes-
te format krijgt een bedrag van vijfduizend eu-
ro om het idee verder uit te werken.

Van Lingen: „Ik ben op zoek naar creativiteit.
Het idee moet baanbrekend zijn en iets dat het
ANP kan gebruiken. Wij moeten online snel,
volledig en betrouwbaar nieuws leveren. Fact-
checking en data-analyse zijn daarbij erg be-
langrijk. Een idee dat dit proces zou kunnen
versnellen en betrouwbaarder maakt, zie ik
graag tegemoet.”

De deelnemers hebben niet alleen de kans
om het beste format te bedenken. Van Lingen:
„De 4e Verdieping is een soort laboratorium
voor mij. Als ik een groot talent spot, sta ik
klaar met een contract.” Het liefst ziet Van Lin-
den mensen die hem de les willen lezen en hem
aankijken met een blik van ‘ik wil jou van jouw
plaats stoten’. Dit hoeven niet per se mensen te
zijn die als journalist zijn opgeleid. „Dat ben ik
ook niet. Maar ik moest en zou de journalistiek
in. Ik heb dan ook als taxichauffeur gewerkt
om mijn journalistieke ambitie te kunnen ver-
vullen.”
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ANP wil de interactieve
mogelijkheden van online
nieuws verbeteren


