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Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem hier online!

NIEUWS

DE NIEUWSBRIEF VAN DE OMBUDSMAN
Als viering van de internationale ombudsman dag sturen wij een dag later de nieuwe
nieuwsbrief. 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!

Podcast

3.4 Politieke berichtgeving bij de
publieke omroep
Politieke berichtgeving bij de publieke
omroepen: het publiek heeft er vragen over en
vindt er wat van. De onafhankelijkheid van de
journalist is het sleutelwoord: hoe zit het
ermee en hoe toon je die? Haagse duider
Joost Vullings duidt de dilemma’s.
NAAR DE PODCAST

https://omroep.dmd.omroep.nl/x/?S7a1NPmfa2tpbGb0P8fW0NLIzOJ.ka2xpeH.nPxk2.zcovzUAr2U3BQ9KDMvBwAA09&Z=-1391886848
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COLUMN

IN BEHANDELING

KLAGEN DOE JE NIET
ANONIEM

ONDERZOEK NAAR
ONGEHOORD NEDERLAND
LOOPT

Als je klaagt over een programma of omroep,
waarom stuurt de ombudsman dan je mail
(mét mailadres) eigenlijk door naar dat
programma of die omroep? En wat als je dat
echt niet wilt? We kregen er diverse vragen
over en zetten het dus maar eens op een rij.
We sturen in elk geval alleen het
hoogstnoodzakelijke mee, ook als je zelf meer
informatie (adres of telefoonnummer)
toevoegt.

Half september wendden zich binnen drie
dagen meer dan 1750 mensen tot de
ombudsman met opmerkingen en klachten
over de inhoud van een uitzending van
Ongehoord Nederland. Een onderzoek vindt
momenteel plaats volgens de procedure zoals
die voor de ombudsman is vastgelegd. Uitleg
over de procedure vind je op de website.

Iedereen, ook de ombudsman, moet netjes
omgaan met persoonsgegevens. En iedereen
zou zich veilig genoeg moeten voelen om te
klagen. Want anoniem klagen, dát kan niet.

LEES MEER

De uiterste termijn voor antwoord op een
klacht die aanleiding was tot onderzoek is drie
maanden. Gezien de omvang van het aantal
klachten zal het naar alle waarschijnlijkheid
niet mogelijk zijn om klagers persoonlijk op de
hoogte te houden van de voortgang of
uitkomst. Resultaat van onderzoek zal met de
omroep gedeeld worden en via deze
nieuwsbrief, de website en sociale media van
de ombudsman ook met het publiek.
LEES MEER
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BEST PRACTICE

BRON EN MENS
Informatiebronnen zijn onmisbaar voor
artikelen en uitzendingen. Vaak zijn bronnen
geen foto’s of documenten, maar mensen.
Dan is het ook belangrijk om rekening te
houden met het effect van een artikel of
uitzending op de bron zelf.
Maxime de Vries en Jasper Piersma van NOS
Stories wogen secuur de gevolgen van een
Stories-Instagrampost op de geïnterviewde
Leonardo. Hij is de jongen die anderhalf jaar
geleden in een livestream zijn broek uittrok
omdat hem 17-duizend euro was beloofd.
Sindsdien wordt hij gepest, grof en elke dag,
digitaal en waar hij gaat.

De familie had de NOS benaderd omdat zij ,,in
wanhoop” aandacht wilde vragen voor het
pesten, als voorbeeld van hoe je leven tot een
hel gemaakt kan worden. Daarom kwam ook
een hulpverlener aan het woord.
De NOS Stories-productie riep meer dan
drieduizend directe reacties op. Bijna allemaal
steun voor Leonardo. Sinds de publicatie heeft
de redactie nog meerdere keren contact met
Leonardo gehad, hij is blij met de support die
hij nu krijgt.
Goed voorbeeld van hoe je respectvol en
zorgvuldig omgaat met een kwetsbare bron.

De redactie besprak de dilemma’s: als wij er
aandacht aan besteden, loopt hij dan niet het
risico dat hij nog vaker gepest wordt? Ook
stonden de makers stil bij de risico’s met
Leonardo en zijn ouders zelf. Ook in de
uitzending zijn de zorgen gedeeld.
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