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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!

COLUMN

PODCAST

CADEAU VOOR DE KONING

EPISODE 2.1 HET INTERVIEW

De koning vierde zijn verjaardag, en kreeg van

Journalistieke interviews zorgen regelmatig
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de NOS een enquête cadeau. Met magere
waarderingscijfers. Er volgde een stroom
klachten, zowel bij de omroep als bij de
ombudsman. Waarom elk uur, de hele dag
lang dit negatieve nieuws, schreven klagers,
laat die man jarig zijn! Niet alleen Maastricht
leefde afgelopen Koningsdag, dit sentiment
ook.

voor reacties bij de ombudsman. Te
aanvallend, of juist teveel de rode loper uit,
alle soorten klachten krijgen we. Maar wat is
effectief, en welke stijl past bij welk
programma? Wat moet een interviewer
kunnen, en wat doe je beter niet? Hoe houd je
je belangrijkste gereedschap scherp?
Drie ervaren interviewers, over hun hamer,
hun zaag en hun breekijzer.

NAAR DE COLUMN

NAAR DE PODCAST

Team Ombudsman versterkt
Het bureau van Team Ombudsman krijgt
versterking. Dat hebben de publieke
omroepen bekend gemaakt. Met meer
omroepen en meer journalistieke producties
op meer platforms komen er ook meer
klachten binnen. Eigen onderzoek naar
journalistiek-ethische zaken en omroepoverstijgende trends schiet er daardoor nu en
dan bij in. Bij de ombudsman en assistentombudsman is er dus behoefte aan
inhoudelijke onderzoekskracht.
LEES VERDER

BESTE OMBUDSMAN

BESTE OMBUDSMAN

UITZENDINGEN STOPPEN EN
GASTEN WEIGEREN

REGIONALE OMROEPEN

Meerdere mensen mailen of de ombudsman
alsjeblieft een uitzending wil verbieden, of een
gast kan weghouden uit een programma. Het
publiek vraagt (of eist!) het, maar de
ombudsman doet het niet.

Als iemand vraagt of ik onderzoek wil doen
naar een artikel of programma van een
regionale omroep, moet ik nee zeggen. Een
slimme klager vroeg waarom deze omroepen
niet door de ombudsman voor de publieke
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Waarom ik dit niet doe en wat ik wel doe
bespreek ik in de podcastaflevering over
redactionele autonomie. In episode 2.3 van
mijn podcast Achter de Klacht voer ik een
gesprek met mediahistoricus Huub Wijfjes
over het hoe en waarom van redactionele
vrijheid.

omroepen worden onderzocht als ze wel
belastinggeld gebruiken.
Regionale en lokale omroepen kunnen
inderdaad ook publieke omroepen zijn. Maar
de ombudsman voor de publieke omroepen is
alleen aangesteld voor de landelijke publieke
omroepen. Wel jammer dat er geen
ombudsman is voor die ándere publieke
omroepen, want dan zouden er nog meer
klachten en vragen behandeld kunnen
worden.
In de column met de titel Andermans klachten
beschrijf ik nog meer klachten die eigenlijk niet
voor mij bestemd zijn.

NAAR DE PODCAST

NAAR DE COLUMN

UPDATE OVER DE JOURNALISTIEK

DE OMBUDSMAN LEGT UIT

PERSVRIJHEID EN DE
OMBUDSMAN

EMBARGO

Nederland zakte dit jaar 22 plaatsten op de
internationale ranglijst van persvrijheid, naar
plaats 28. Vanwege agressie tegen
journalisten en slechte toegang tot stukken
van de overheid. Nooit eerder belandden we
zo laag. Al sinds 2002 stonden we jaar in jaar
uit in de top tien. Tot nu, dus.

In de Journalistieke Code van de NPO staat
dat journalisten “in principe geen embargoafspraken” maken. Maar wat is dat precies?
En waarom zouden journalisten dat niet
moeten doen?

Betekent dit dat de persvrijheid in Nederland
in gevaar is? Zo ver is het niet, gelukkig. Maar
het doet ons nog maar eens inzien dat ik als
'vrijblijvende' en onafhankelijke Ombudsman
een belangrijke taak heb om de persvrijheid
binnen de publieke omroepen te kunnen
(blijven) verdedigen.
Ik ben degene die van de Mediawet een
oordeel mag geven of de inhoud van
journalistieke programma’s aan de
Journalistieke Code voldoet, geen
omroepbaas of minister mag dat. Maar ik leg
geen beperkingen op, bemoei mij niet met
zaken vóórafgaand aan publicatie en ik kan
geen rectificaties afdwingen. Ik grijp dus niet in
in de vrijheid van de pers maar kan die pers
wel ter publieke verantwoording roepen.

In de journalistiek bedoelen we met embargo
dat een persoon of organisatie exclusieve
informatie met een journalist wil delen onder
de voorwaarde dat het pas gepubliceerd wordt
op het moment dat die persoon of organisatie
dat wil. En dat gaat eigenlijk tegen de
journalistieke natuur in. Het liefst delen we
alles zo snel mogelijk met het publiek. Voor
het moment van publicatie afhankelijk zijn van
iets of iemand anders, maakt je als journalist
kwetsbaar. En dat willen we natuurlijk niet.
Daarnaast maakt zo’n embargo-afspraak ook
dat je de verkregen informatie niet of
nauwelijks kunt verifiëren, omdat de informatie
nog geheim is. Je kunt dus (nog) niet bij
andere bronnen checken of de informatie
klopt. Om die reden zegt de Code dus:
Embargo? Liever niet.
Het gedoe rondom het boek Het Verraad van
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De ombudsman draagt er zo aan bij dat
journalisten wel aan de normen voldoen maar
toch in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen
schrijven en maken wat zij belangrijk vinden zonder bemoeienis van buitenaf.

Anne Frank liet maar weer eens zien dat een
embargo-afspraak soms meer kwaad dan
goed doet.

INFORMATIE VAN DE OMBUDSMAN

Codes maken een programma of
artikel journalistiek
Heeft u een vraag of klacht over een
journalistiek programma of artikel van een van
de publieke omroepen? Dan kunt u terecht bij
Margo Smit, de ombudsman. Alleen wat valt
nou precies onder een journalistiek
programma of artikel?
Dat hangt - misschien wat bureaucratisch - af
van hoe een productie van een omroep is
gecodeerd door de NPO, oftewel welk 'genre'
er aan is gelinkt. De programma’s en artikelen
met de volgende codes worden gezien als
journalistiek en bij klachten behandeld door de
Ombudsman: code 111 (nieuws), 112
(actualiteiten), 120 (gesprek van de dag), 123
(meningsvorming), 132 (kunstinformatie), 143
(human culture), 151 (educatie), 154 (service)
en 200 (sport).
Meer informatie over de rol van de
ombudsman voor de publieke omroepen kan
je vinden in het openbare statuut van de
ombudsman.
LEES VERDER

Nieuwsbrief doorsturen
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