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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!

Uitspraak

Uitspraak onderzoek
klimaatberichtgeving NOS nieuws
Een klacht van XR Nieuwsmedia dat NOS
Nieuws het belang van klimaatberichtgeving
miskent en door gebrek aan kwaliteit de
Journalistieke Code schendt, is niet gegrond.
Analyse van berichtgeving over meerdere
kalenderjaren toont een substantiële eigen
inzet op de diverse platforms die NOS Nieuws
moet bedienen. Claimen dat het ‘onvoldoende’
is, is interpretatief en niet toetsbaar.
NAAR DE UITSPRAAK

https://omroep.dmd.omroep.nl/x/?S7a1NPmfa2tpZGb2P8fW0NLAxPB.ka2xpeH.nPxk2.zcovzUAr2U3BQ9KDMvBwAA01&Z=1321414116
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COLUMN

UITSPRAAK

KLAGEN MET NAAM EN
RUGNUMMER

ZEMBLA, DE KAMER, HET
KREMLIN EN DE KLACHTEN

Als ik bij de ombudsman klaag, wat gebeurt er
dan met mijn persoonsgegevens? Waarom
stuurt de ombudsman mijn mail (mét
mailadres) eigenlijk door naar het programma
of de omroep waarover ik klaag? En wat als ik
dat echt niet wil? De ombudsman kreeg er
diverse vragen over.

Na de Russische inval in Oekraïne bewerkte
onderzoeksprogramma Zembla (BNNVARA)
een uitzending uit 2020 over mogelijke invloed
van het Kremlin in de Tweede Kamer via
Forum voor Democratie. Niet neutraal, vol
onbewezen verdachtmakingen, een schending
van de journalistieke code, schreven enkele
klagers. Ik constateer geen schending, en hoe
zit het eigenlijk met die ‘neutraliteit’?

NAAR DE COLUMN

NAAR DE UITSPRAAK

Goed voorbeeld

Onuitputtelijke aandacht
Iedereen die een klacht indient wil gehoord
worden. Alleen hebben of nemen niet alle
journalisten de tijd om te luisteren. Hierbij een
voorbeeld waarin een journalist dit wel deed.
De Ombudsman kreeg een klacht over
afleveringen van Zwarte Zwanen (MAX) over
de nieuwe pensioenwet die niet evenwichtig
zouden zijn: met name 'geradicaliseerde
ouderengroepen' kregen het woord en
bronnen ontbraken. Ik stuurde de klacht door
aan de omroep, en de klager (maar ook
anderen die bij de redactie zelf gereageerd
hadden) kreeg een uitgebreid antwoord van
maker en presentator Grimbergen.
https://omroep.dmd.omroep.nl/x/?S7a1NPmfa2tpZGb2P8fW0NLAxPB.ka2xpeH.nPxk2.zcovzUAr2U3BQ9KDMvBwAA01&Z=1321414116
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Toch vroeg de klager om een uitspraak van de
ombudsman. Daarop schreef presentator
Grimbergen opnieuw, met verwijzing naar de
bronnen die gebruikt werden in de uitzending.
We vinden het fijn als een redactie zo
reageert. Een uitzending heeft altijd maar een
beperkt aantal minuten, er zijn vaak nog zaken
die extra toelichting kunnen gebruiken en waar
kritisch publiek dan ook om vraagt. Hier
onderbouwde de redactie uitgebreid waarop
de uitspraken over (de gevolgen van)
indexeren van pensioenen op steunden. Met
een tevreden klager tot gevolg: “ik wil Cees
nogmaals bedanken voor het persoonlijke
inhoudelijke antwoord”.

Nieuwsbrief doorsturen

Aanmelden nieuwsbrief
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