
De dorpspomp,
maar dan online
Journalisten moeten de regio in, op zoek naar hyperlokaal
nieuws. Maar: ‘Veel van deze projecten zijn relatief duur.’
Door Ana van Es

V
ier dagen per week zit Jaap
den Ouden, community
manager bij de Telegraaf Me-
dia Group, in café Victoria
in Woerden achter zijn lap-

top, terwijl hij nieuwtjes van klanten
publiceert op het internetplatform
overwoerden.nl. ‘Niet iedereen komt
met nieuws’, erkent Den Ouden.
‘Mensen weten me hier snel te vin-
den, maar vaak komen ze alleen een
kopje koffie drinken.’

In Zwolle, Heino en Eindhoven
draaien vergelijkbare projecten voor
‘hyperlokale’ journalistiek. Begin vol-
gend jaar volgt een evaluatie. ‘Uitein -
delijk willen we een landelijk net-
werk uitrollen’, aldus Bart Brouwers,
managing editor hyperlocal online me-
dia van de Telegraaf Media Group.
Daarvoor moet wel eerst geld wor-
den verdiend.

Het inschakelen van burgers bij de
nieuwsvoorziening geldt al jaren als
wondermiddel tegen ontlezing en
maatschappelijke vervreemding van
de krant. Tot zover niets nieuws.
Maar tegenwoordig proberen kran-
ten aan dergelijke initiatieven ook
geld te verdienen.

Het project van de Telegraaf Media
Group is geïnspireerd op de digitale
Dorpspleinen van de Twentsche Cou-
rant Tubantia: internetsites met
nieuws uit de regio, uit jouw stad,
dorp of straat. Hans Berkhout, die
het project in 2006 begon: ‘Het idee
was: we willen de oude dorpspomp
van vroeger op internet, waar men-
sen hun verhalen vertellen.’

Maar de zestien Dorpspleinen be-
staan niet meer. Op 1 november 2009

drukte toenmalig manager burger-
journalistiek Berkhout naar eigen
zeggen op ‘control alt delete’. Bezoe-
kersaantallen liepen terug en de por-
temonnee was leeg. ‘Het was geen
platform om geld mee te verdienen’,
zegt Berkhout. ‘Adverteerders trek-
ken lukte niet, mensen willen geen
banners op zo’n site.’

Geldproblemen zijn vaak de dood-
steek bij pogingen van journalisten
om lezers bij hun werk te betrekken,
aldus Jo Bardoel, hoogleraar journa-
listiek en media aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. ‘Veel van deze
projecten zijn relatief duur. Als er be-
zuinigd moet worden en het rende-
ment is niet geheel duidelijk, wordt
zo’n initiatief gestopt.’

De Telegraaf Media Group gaat
daarom verder dan advertenties ver-
kopen. Een Eindhovense speelgoed-
fabrikant die een armbandje op de

markt bracht, kreeg tegen betaling
een artikel op overeindhoven.nl.

Het lijkt de grens tussen journalis-
tiek en commercie te vervagen, maar
dat valt mee, meent Brouwers. ‘Het is
geen advertorial, want de fabrikant
staat niet aan het stuur. Wij houden
de regie. En als er misstanden zijn bij
zo’n bedrijf, schrijven we ze alsnog
stuk.’
‘Journalistieke integriteit bewaken

kan lastig zijn’, aldus Branko Eijssen,
die zich bezighoudt met innovatie
bij Media Groep Limburg, uitgever
van dagblad De Limburger en het Lim -
burgs Dagblad. Samen met de regio-
nale televisiezender L1 organiseert
Eijssen een serie debatten. ‘Die wor-
den mede betaald door de plaatselij-
ke ondernemersvereniging. Je moet
dus goede afspraken maken die onaf-
hankelijke journalistiek garanderen.’

Ook in Limburg liep een eerdere
poging om journalisten de regio in
te sturen stuk op gebrek aan geld.
Gaat het nu beter? ‘We kijken nu
meer commercieel naar een project,’
stelt Eijssen. ‘Dat levert geld op. Maar
tegelijkertijd moeten er ook mensen
voor worden vrijgemaakt.’

Kortom: zwarte cijfers zijn nog niet
in zicht. Naar een vorm van lezers-
participatie die rendeert, is het zoe-
ken. ‘Je zou eigenlijk niet bij drie,
maar bij dertig projecten moeten kij-
ken wat werkt. Het gaat langzaam.’

Ook als kranten er geld op toeleg-
gen, loont het volgens Bardoel toch
om erin te investeren. ‘Lezers waar-
deren zulke initiatieven en het is ook
goed voor journalisten. Voor hen
krijgt het publiek daarmee smoel.’

Mensen weten me
hier snel te vinden,
maar vaak komen
ze alleen een kopje
koffie drinken

Cappuccino drinken naast Rob Wijnberg in het NRC-café
NRC Handelsblad wil een eigen café
openen, zodat lezers cappuccino
kunnen drinken naast Rob Wijnberg
(hoofdredacteur n r c. n e x t ) en colum-
niste Renske de Greef. ‘Het is het
principe van een winkel waar ook ta-
fels en stoeltjes staan’, zegt uitgever
Hans Nijenhuis. ‘Niet alleen kopen,
maar ook proeven.’
Een krantencafé biedt dubbel voor-
deel: lezers ervaren wat de krant wil
uitstralen en de omzet spekt de kas.
in tijden van teruglopende inkom-
sten. Zo zijn lezers van de Duitse T a-

Jaap den Ouden van overwoerden.nl aan het werk in café Victoria te Woerden Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

geszeitung welkom bij café Tazpres-
so, voor ‘een kop koffie bij de krant’.
In 2009 opende de Amsterdamse in-
vesteringsmaatschappij PPF in Tsje-
chië onder de naam Naše Adresa
(‘Nieuw adres’) zes cafés die gelijktij-
dig als redactielokaal fungeerden.
Journalisten uit de hele wereld kwa-
men kijken, onder wie Bart Brouwers
van de Telegraaf Media Groep.
‘Een prachtig project’, zegt hij. Maar
in augustus van dit jaar trok PPF de
stekker eruit. Simpel gezegd: de kof-
fie verkocht goed, de kranten niet.

Voor het NRC-café liet Nijenhuis zich
inspireren door Dauphine, in het ge-
bouw van Het Financieele Dagblad
en BNR Nieuwsradio. Lezers en FD-
redacteuren kunnen daar samen ver-
pozen, hoewel de inkomsten niet
naar de uitgever vloeien.
Journalisten, willen die wel koffie-
drinken naast lezers? ‘Het kan best
zijn van niet’, zegt Nijenhuis. ‘Maar
we maken de krant nu eenmaal voor
de lezers. Als journalisten niet ko-
men voor de lezers, willen ze mis-
schien wel komen voor een biertje.’
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