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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!
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JOURNALISTIEK
Tijd voor wat helderheid over het begrip
‘journalistiek’. Want ook het publiek dat naar
programma’s bij de publieke omroepen kijkt, is
soms het spoor bijster. Team ombudsmanstagiair Esmée Koeleman ging op zoek naar
piketpaaltjes.

NAAR DE COLUMN

De Journalistieke Code van de NPO bevat de
ethische spelregels waar journalistieke
producties van de publieke omroepen zich aan
horen te houden. Maar waarom eigenlijk? Wat
vinden journalisten er zelf van? En wanneer is
iets journalistiek? In gesprek met filosoof
Remko van Broekhoven, hoofdredacteur van
Nieuwsuur Pieter Klein en ombudsman van de
Volkskrant Jeroen Trommelen. Over het hoe,
wat en waarom van journalistieke codes.
NAAR DE PODCAST

Uitspraak

Mediastorm en de boerenlobby
Het HUMAN-programma Mediastorm bekeek
de kracht van de ‘boerenlobby’. Een klager
vond het gesprek met een campagnestrateeg
en lobbyist onzorgvuldig en leugenachtig, en
de presentator onvoldoende kritisch. Dat
laatste klopte, maar het eerste niet.
NAAR DE UITSPRAAK

UITSPRAAK

UITSPRAAK

NIEUWSUUR, DE MINISTER EN
DE DWARSVERBANDEN

PRIVACYBESCHERMING EN
WEDERHOOR IN DE HOFBAR
ONVOLDOENDE

Eind februari klaagde Erasmus MC over een

De gemeente Ede klaagde over

https://omroep.dmd.omroep.nl/x/?S7a1NPmfa2tpZGL6P8fW0MLSyOx.ka2xGZCXn2ybn1uUn1qgl5Kbogdl5uUAAAA00&Z=-1441041398

2/3

27-07-2022 07:43

De zesde nieuwsbrief van de ombudsman voor de publieke omroepen

bericht van Nieuwsuur van 9 februari 2022.
Was er “voldoende zorgvuldigheid” bij het
maken van dit verhaal over minister Kuipers
van Volksgezondheid en zijn connectie met
een bedrijf in ademtesten, een bedrijf
waarmee zijn ministerie nu een juridisch
gevecht voerde? Uit onderzoek blijkt van wel.
NAAR DE UITSPRAAK

privacyschending en het niet juist toepassen
van wederhoor in een uitzending van De
Hofbar. De omroep probeerde snel de
privacyschending te beperken. Toch wilde de
gemeente een uitspraak van mij. De klacht
was gegrond, maar uiteraard goed dat de
omroep zelf al in actie kwam.
NAAR DE UITSPRAAK

Goed voorbeeld

Heldere datajournalistiek
Ga er maar eens aan staan: het
stikstofprobleem uitleggen. Een ingewikkeld
onderwerp makkelijk uitleggen vereist
denkwerk, want je moet het duidelijk maken
én je uitleg onderbouwen met bronnen. Een
mooi voorbeeld is het artikel Het
stikstofprobleem is echt Nederlands, uitgelegd
in acht grafieken van NOS-datajournalist
Sjoerd Mouissie. In ander halve week maakte
hij een artikel met grafieken die voor velen te
volgen zijn. En als bronmateriaal gebruikte hij
openbare informatie die iedereen kan
checken. In de tijd van snel nieuws mag je
journalisten die de tijd nemen voor duidelijke
uitleg en verifieerbare informatie in het
zonnetje zetten.
NAAR HET ARTIKEL
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