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De nieuwsbrief van de ombudsman voor de publieke omroepen

Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem hier online!

NIEUWS

DE NIEUWSBRIEF VAN DE OMBUDSMAN
Welkom bij de nieuwsbrief die wij als Team Ombudsman regelmatig versturen. We geven je een
inkijk in afgeronde onderzoeken naar klachten die we krijgen over journalistieke producties van
de publieke omroepen. En in de achtergronden en ethische kwesties waar de journalistiek mee
te maken heeft. Zo blijf je sneller en simpeler op de hoogte van dat wat de ombudsman doet.
Nog geen abonnement op onze nieuwsbrief? Klik dan hier!

INFORMATIE VAN DE OMBUDSMAN

PODCAST

HOE LANG DUURT EEN
ONDERZOEK?

EPISODE 3.1 NIEUWSKEUZES
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Aan een onderzoek van de ombudsman zit
een maximale termijn: drie maanden. Veel
onderzoeken duren niet zo lang, maar soms
moet ik voor een grondige analyse zoveel
materiaal terugkijken, -lezen of -luisteren dat
drie maanden te kort is. Dan kan ik de termijn
verlengen, ik laat dat iemand die geklaagd
heeft altijd weten.
Tijdens een onderzoek doe ik over de
voortgang geen mededelingen, behalve - en
alleen als het nodig is - tegen de klager, het
onderzochte programma of een betrokken
omroep.

NAAR DE SITE

Veel klachten of vragen die de ombudsman
binnenkrijgt, gaan over de keuzes die
programma's of redacties maken. Bijvoorbeeld
bij grote sportevenementen: waarom deze
wedstrijd wel en die discipline niet?
Tijdens de voorbije Olympische Spelen waren
er weinig klachten. Kwam dat door de podcast
van de ombudsman? Te veel eer wellicht.
Maar in deze aflevering krijg je wel uitgelegd
hoe sport- en nieuwsredacties afwegen wat
wel en niet in een uitzending komt.
De podcast 'Achter de Klacht' verschijnt
ongeveer elke twee maanden.
NAAR DE PODCAST

Woordenspel of echt nieuws
Twee redacties doken in duizenden openbaar
gemaakte e-mails van de overheid uit het
begin van de coronapandemie. En ze haalden
er nieuws uit. Werd dat nieuws opgeblazen?
Wilden de redacties misschien té graag een
scoop scoren?
NAAR DE COLUMN

BESTE OMBUDSMAN

JAAROVERZICHT

ONVOLDOENDE OF NOOIT
GENOEG: HOOR- EN
WEDERHOOR

TERUGBLIK OP KLACHTEN EN
VRAGEN UIT (OPNIEUW) EEN
CORONA-JAAR

Regelmatig krijg ik klachten en vragen over de

Wie had gehoopt dat in 2021 een eind zou
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manier waarop de journalistiek met wederhoor
omgaat. Het verwijt is dan doorgaans dat er
onvoldoende wederhoor wordt toegepast, met
als gevolg dat een artikel of item volgens de
klager te eenzijdig zou zijn. Maar wat betekent
het begrip ‘wederhoor’ in de journalistiek? En
wat is dan ‘voldoende’?
LEES VERDER

komen aan de coronapandemie en de impact
ervan op het publiek, de nieuwsvoorziening en
de nieuwsmakers, die stond met lege handen.
Inmiddels heeft ander nieuws de pandemie
naar de 'kortjes' verdrongen, maar lees nog
eens terug waar vorig jaar over geklaagd en
naar gevraagd werd.
LEES VERDER

DE OMBUDSMAN LEGT UIT

DE OMBUDSMAN LEGT UIT

WANNEER MAG EEN BRON
ANONIEM BLIJVEN?

RECLAME ROND
NIEUWSBERICHTEN

Volgens de Journalistieke Code van de NPO
moeten journalisten hun bronnen in principe
met naam en toenaam vermelden. Bij
voldoende belangrijk nieuws hoeft dit niet als
de identiteit van de bron beschermd moet
worden. Bijvoorbeeld als de bron door
herkend te worden in problemen komt of als
bron en journalist vertrouwelijkheid hebben
afgesproken. Vaak is de identiteit van zo’n
bron dan wel bij de hoofdredactie bekend.

Reclame. Bijvoorbeeld op nieuwswebsites, bij
terugkijken op NPO Start of rond uitzendingen,
ook daar wordt bij de ombudsman over
geklaagd. Nieuwsredacties laten zich
inhoudelijk niet door omringende reclame
beïnvloeden. Maar reclame - zeker die van
politieke partijen - rond nieuwsberichten roept
bij het publiek wel vragen op over de
onafhankelijkheid van de journalistiek.

Nieuwsredacties kunnen een te beschermen
bron een andere naam geven, iemand
onherkenbaar in beeld brengen en/of een
stem vervormen. In het uiterste geval kan een
stand-in of acteur worden gebruikt. Al deze
ingrepen moeten wel uitgelegd worden.

Met dit soort klachten moet het publiek niet bij
mij zijn maar bij de STER (als het om inkoop
en plaatsing gaat), de Reclame Code
Commissie (als het om inhoud gaat) of bij de
politiek (als het gaat om het überhaupt
reclamevrij kunnen maken van publieke
netten, zenders en platforms).

FOUTLOOS, FEITELIJK EN FAIR

Waar baseert u een oordeel over een
klacht eigenlijk op?
Journalisten die voor de publieke omroepen
werken, moeten zich houden aan de
Journalistieke Code van de NPO. Die stelt in
het kort dat de journalistiek betrouwbaar moet
zijn (informatie klopt en wordt gecheckt),
nauwkeurig en zorgvuldig (fouten worden
vermeden of snel hersteld en het maakproces
is controleerbaar), onafhankelijk en
onbevooroordeeld (druk van buiten of binnen
heeft geen invloed op de inhoud) en
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evenwichtig en pluriform (het geheel van
berichtgeving is gebalanceerd en
vertegenwoordigt verschillende visies).
NAAR DE CODE

Nieuwsbrief doorsturen

Aanmelden nieuwsbrief

Wijzig e-mailadres
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