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de positie van dagbladen in nederland, landelijke en regionale, 
 verandert fundamenteel. Het aantal uitgevers is kleiner geworden, titels 
zijn samengevoegd of verdwenen, regionale kranten bestrijken een steeds 
groter gebied, soms zelfs over meer provincies verdeeld. De daling van de 
dekkingsgraad per huishouding begint een kritische ondergrens te berei-
ken: in de afgelopen twintig jaar is deze gezakt van ruim 100 naar 60,4 pro-
cent. De recente advertentieval bedraagt 12 tot 25 procent. Landelijke kran-
ten verkennen de mogelijkheden voor eigen regionale katernen, kiezen 
voor de tabloidvorm (waarbij de formule van de krant grotendeels gelijk 
blijft; de overstap naar tabloid is in die gevallen ook meer een verandering 
van vorm dan van inhoud) of onderzoeken de mogelijkheden om samen te 
gaan met (noodlijdende) regionale kranten.

Door de terugval in inkomsten is kostenreductie voor dagbladuitge-
vers onvermijdelijk. En doordat de kosten steeds verder worden terugge-
drongen, daalt het aantal journalistieke banen. Maar bij een eenzijdige 
bezuiniging op menskracht kan het niet blijven. Onder druk van veran-
derde gewoontes van lezers, meer concurrentie van andere media en van 
toegenomen computergebruik, gaan uitgevers ook bij zichzelf te rade over 
het soort krant dat zij uitbrengen. En redacties denken na over de andere 
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eisen die deze tijd stelt aan de uitoefening van het journalistieke vak. Bij 
regionale kranten lijkt de weg naar verdere verfijning en uitbouw van de 
regionale taak onontkoombaar. Dat dient wel gericht te zijn op een verbe-
tering van het redactionele aanbod en daarmee op een grotere inzet van 
journalisten in de regio. Juist regionale journalisten zijn er de laatste jaren 
van overtuigd geraakt dat, willen zij hun werk goed doen, hun contact 
met de samenleving intensief moet zijn. Alleen een hechte binding met de 
maatschappij waarvan zij als journalisten met hun kranten, tijdschriften, 
omroepen en websites deel uitmaken, zorgt voor de relevantie van het jour-
nalistieke werk voor diezelfde samenleving.

Media Groep Limburg (mgl), uitgever van Limburgs Dagblad en Dag-
blad de Limburger, onderzoekt sinds januari 2004 proefondervindelijk of 
een andere journalistieke aanpak de functie, het bereik, de waardering 
en daarmee de dekking van dagbladen kan vergroten. MGL heeft ervoor 
gekozen dat onderzoek te doen op projectbasis in één editie van Limburgs 
Dagblad, te weten de Oostelijke Mijnstreek, die daartoe een nieuwe naam 
krijgt: LD Parkstad. Deze naam sluit aan bij die van Parkstad Limburg, een 
samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek: 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en 
Voerendaal. Het gaat om een sterk verstedelijkt gebied in het zuidoosten 
van de provincie Limburg met ongeveer 125.000 huishoudens. Parkstad 

Limburg kent een grootstedelijke 
problematiek die op deelterreinen 
als economie, mobiliteit en wonen 
vergelijkbaar is met die van grote 
steden in de randstad. Vanuit het 
mijnverleden bestaan nog altijd een 
hogere werkloosheid en een lager 
inkomen per hoofd van de bevol-
king, in vergelijking met de gemid-

delde landelijke cijfers. Het gebied is de natuurlijke ‘thuisbasis’ van de 
krant Limburgs Dagblad. Ongeveer eenderde van de huishoudens heeft 
een abonnement op de krant; het bereik is hoger doordat velen de krant, 
vaak tegen betaling van de helft van het abonnementsgeld, doorgeven aan 
buren of andere bekenden.

Civic journalism

Het Limburgs Dagblad heeft als uitgangspunt voor het praktijkonderzoek 
gekozen voor de methode van de zogeheten civic journalism, een journa-
listieke aanpak die journalist en lezer meer dan voorheen met elkaar in 
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contact brengt. De methode, in de jaren tachtig van de vorige eeuw al ont-
staan in de Verenigde Staten, komt voort uit de behoefte bij journalisten 
om beter en dieper door te dringen in alle lagen van de geïndividualiseerde 
samenleving en van die samenleving een betere journalistieke afspiegeling 
te maken in kranten en op radio en televisie. De journalist beschrijft niet 
langer het nieuws slechts vanuit een positie in de kantlijn, maar maakt zelf 
deel uit van de maatschappij waarover hij schrijft en geeft ook in zijn werk 
uiting aan die rol. Limburgs Dagblad Parkstad neemt in dat kader actiever 
het voortouw in het lokale maatschappelijk proces en bekleedt meer dan 
voorheen een eigen positie op het maatschappelijk middenveld (om een 
term uit de jaren zeventig te gebruiken).

Om het project te kunnen uitvoeren heeft Limburgs Dagblad een aantal 
organisatorische wijzigingen uitgevoerd. De redactionele bezetting van 
de regioredactie Parkstad is verdubbeld van tien naar twintig fte. Er is op 
structurele basis een voor dit project specifieke afstemming tussen redac-
tie en afdeling oplagemarketing. De krant kent in de editie Parkstad enkele 

subedities (door een vaste redac-
tiepagina per dag te wisselen; waar 
nodig en waar mogelijk ook voor 
advertentiepagina’s), zodat alle 
kernen uit het Parkstadgebied, dat 
grofweg honderd vierkante kilo-

meter beslaat, ook echt fijnmazig aan bod kunnen komen. Het contact van 
de journalisten en de krant met de lezer is aangehaald door de verhuizing 
van de regionale redactie van een industrieterrein naar de binnenstad van 
Heerlen, de opening van een Nieuwswinkel bij dit redactiekantoor, het 
organiseren van lezersavonden en debatten, de keuze voor een wijk / buurt 
van de maand en de introductie van enkele laagdrempelige rubrieken. De 
herkenbaarheid van de journalisten is daarnaast vergroot door de intro-
ductie van persoonlijk getinte columns over regionale onderwerpen, voor-
zien van een pasfoto van de schrijver. Een onafhankelijk bureau onder-
zoekt tijdens het project op geregelde basis de waardering van de lezers 
voor de krant.

Terugblik op het eerste jaar (2004)

In het eerste projectjaar (2004) is de krant qua organisatie en inhoud terug-
gekeerd in de regio Parkstad. Dat geldt voor de fysieke werkplek van de 
journalisten, evenals voor de beleving van de lezers. Het lezersonderzoek 
laat bijvoorbeeld significante verschuivingen in positieve zin zien ten 
aanzien van de stellingen ‘Het LD weet wat er in mijn omgeving speelt’ en 
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‘Ik ken de journalisten van het LD’. De krant is niet alleen als gevolg van 
de fysieke verhuizing weer zichtbaar in de binnenstad, maar blijkt voor-
al mentaal terug te zijn; in de hoofden van de lezers, in de beleving van 
bedrijven, verenigingen, instellingen, buurten, gemeenten en politici. De 
redactie is er (nadrukkelijk in samenwerking met de advertentieafdeling 
en de afdeling oplagemarketing) in geslaagd van het Limburgs Dagblad 
opnieuw het journalistieke podium te maken waar de discussie over alles 
wat er in Parkstad te doen is, kan plaatsvinden. Door dat ook in de kolom-
men te vertalen, ademt de krant veel meer de geur van de eigen regio. 
Daarmee is de krant spraakmakender geworden, waarvan bijvoorbeeld het 
aantal ingezonden brieven een afspiegeling is (bijna drie keer zoveel als in 
andere edities van Limburgs Dagblad).

Een kleine greep uit de succesvolle projecten van 2004 levert een goed 
beeld op van enerzijds de diversiteit van activiteiten en anderzijds de cen-
trale lijn die loopt langs het wederzijdse belang dat krant en stad bij elkaar 
hebben: de binding met (de inwoners van) de eigen regio tot stand brengen 
en behouden.

Het debat over de plaats van de gemeente Nuth ten opzichte van 
Parkstad was naar de aard van het onderwerp vanzelfsprekend politiek 
gekleurd. Nuth maakte oorspronkelijk deel uit van het samenwerkingsver-
band Parkstad Limburg, maar stapte daar in 200� uit. Kort daarna, begin 
2004, organiseerde de krant een debatavond over dit onderwerp, die vooral 
ruimte gaf aan veel emotie van de inwoners van Nuth richting de betrok-
ken politici van de andere Parkstadgemeenten en hun eigen gemeente. 
Maar tegelijkertijd plaatste Limburgs Dagblad die avond het onderwerp in 
een feitelijk kader van bestuurlijke, politieke, sociale en financieel-econo-
mische achtergronden.

Andere opvallende debatten waren er over de toekomst van het stations-
gebied in Heerlen (debat in stationshal Heerlen over de plannen voor het 
Maankwartier van kunstenaar Michel Huisman),  over geweld op scholen 
(in gezamenlijke organisatie met een aantal middelbare scholen in Park-
stad), over de kansen voor toerisme in Parkstad (debatavond, gehouden bij 
Snowworld in Landgraaf ) en over de aard van de cultuur in het gebied (bij 
de opening van het gerenoveerde Glaspaleis in Heerlen).

Een bijzonder lezers- en abonneegerichte activiteit was in de zomer 
van 2004 de Buurtstrijd, waarin buurten konden meedingen naar de ver-
kiezing van beste buurt. De Buurtstrijd hebben we gelijktijdig in heel de 
Parkstadeditie gepubliceerd (zodat alle buurten elkaars vorderingen, ook 
ten opzichte van hun eigen buurt, konden volgen). Het was  een zomer-
serie, die in alle subedities Parkstad is meegegaan op een gezamenlijke 
regiopagina. De redactie bracht wekelijks een aangekondigd bezoek aan 
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een buurt, portretteerde die in de krant en gaf daar meteen punten bij op 
onderdelen als gastvrijheid, verenigingsleven, uiterlijk en schoonheid. Het 
leidde tot een felle competitie tussen de kansrijkste buurten, die de redac-
tie tevoren niet in die mate had verwacht.

Op maandelijkse basis stelde de redactie in 2004 een deel van Parkstad 
een week lang voor in de krant. Onder het motto ‘Kijk Op (naam van de 
buurt)’ werd de betrokken kern in kaart gebracht en geportretteerd. Tel-
kens verbleef een journalist een week lang dag en nacht in de verkozen 
buurt, wat leidde tot een dagboekrubriek in de krant. Halverwege de week 
was er een lezersavond, waarin de bewoners van de buurt aan burgemees-
ter en wethouders mochten vertellen wat zij zouden doen als ze het zelf 
voor het zeggen zouden hebben, abonnees van de krant konden geduren-
de de week een luchtfoto van de buurt afhalen en op zondag werd de week 
afgesloten met een buurtwandeling.

Bij al deze extra activiteiten waren behalve de redactie de afdelingen 
advertentieverkoop en oplagemarketing nauw betrokken. Waar voor de 
advertentieafdeling vooral de subedities positief uitpakten (lagere instap-
tarieven voor adverteerders die in een kleinere regio wilden adverteren), 
bracht de afdeling oplagemarketing enerzijds de gerichte activiteiten van 
de krant onder de aandacht van de lezers en analyseerde ze anderzijds ver-
schillende vormen van wervings- en behoudsacties. De resultaten van deze 
analyses moeten nog worden vergeleken en gebundeld. Ongeacht de uit-
komsten daarvan gaan we de komende tijd verder met ‘Kijk op de buurt’. 
We hebben voor de start in 2004 de buurten/ wijken van Parkstad in kaart 
gebracht. Vervolgens hebben we een schema opgezet, dat ervoor zorgt dat 
het LD binnen anderhalf tot twee jaar (de zomervakanties vallen uit) de 
achttien buurten van Parkstad aandoet. Tot nu toe hebben we Voerendaal 
(gemeente Voerendaal), Hoensbroek (gemeente Heerlen), Onderbanken 
(gemeente Onderbanken) en Waubach (gemeente Landgraaf ) bezocht. 
Over twee weken volgt de wijk Heerlerbaan (gemeente Heerlen).

Naast al deze activiteiten moest ook dagelijks ‘gewoon’ het nieuws wor-
den verslagen. En behalve in de dagelijkse krant deed de redactie dat ook 
in de vorm van enkele specials en series. Vooral de specials over een eeuw 
Atriumziekenhuis en over het culturele festival Cultura Nova vielen daar-
bij in positieve zin op. Een van de mooiste verhalenseries werd gemaakt 
naar aanleiding van het 900-jarig bestaan van abdij Rolduc.

De waardering van de lezers is gegroeid, zo blijkt uit de door bureau 
pasa verrichte waarderingsonderzoeken. Al in het uitgeefplan voor dit pro-
ject hebben de directies van Limburgs Dagblad en Media Groep Limburg 
gesteld dat groeiende waardering vooraf zou moeten gaan aan een verbe-
tering van de ontwikkeling van de oplage. De cijfers lijken dat ook aan te 
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geven. Vanaf augustus 2004 is de snelheid waarmee de oplage daalde een 
halt toegeroepen en de weg omhoog ingezet. De eerlijkheid gebiedt hier 
te zeggen dat in de eerste helft van 2004 de oplage echter nog flink daalde, 
vermoedelijk deels doordat abonnees moesten wennen aan de veranderin-
gen aan de krant.

In 2005 zal Limburgs Dagblad met dit project voortgaan op de vorig jaar 
ingeslagen wegen. Zo was er onlangs een druk bezochte debatavond over 
de opvang van verslaafden in Heerlen (met veel Nimby-emotie, maar ook 
met toegevoegde informatie doordat de krant een deskundige had uitge-
nodigd die in Arnhem/Nijmegen met hetzelfde probleem te maken heeft 
gehad), een nieuwe serie ‘Kijk Op de buurt’ is gestart en onlangs heeft het 
eerste LD-lunchcafé plaatsgehad: een korte bijeenkomst met actuele dis-
cussie in een (wisselende) horecagelegenheid, gericht op de mensen die 
overdag voor werk of plezier in de stad verblijven.

In 2005 zal ook invulling worden gegeven aan het wetenschappelijk 
onderzoek bij dit project, dat vooral de vernieuwende elementen van de 
ingezette methodische lijn tot onderwerp heeft. 

Controversiële  ambities

Een analyse van de hoofdredactie heeft geleerd dat LD Parkstad er in is 
geslaagd om volgens de methodiek van civic journalism vorm te geven aan 
de krant als podium van het maatschappelijk debat in de breedste zin van 
het woord. Dat is nog niet goed genoeg. Voor 2005 is dan ook het voorne-
men om als krant een nog grotere rol  te spelen en zelf positie te kiezen tus-
sen individuele burger enerzijds en instellingen, bedrijven, gemeenten 

anderzijds. Wij beschouwen dit als 
het bouwen aan de brugfunctie van 
de krant, iets dat alleen mogelijk is 
wanneer de krant zijn podiumfunc-
tie heeft terugverdiend. Dit raakt 
natuurlijk de kern van onze zoek-
tocht, waar het de rol van de jour-
nalist en de krant aangaat. Die rol 
blijft voor een deel hetzelfde, maar 

voor een ander deel verandert deze ingrijpend. En daarmee begint dan ook 
meteen de controversiële fase van ons experiment. 

Allereerst iets over de blijvende noodzaak van gewone, professioneel 
bedreven journalistiek. Oudere regionaal werkende journalisten zullen 
een aantal activiteiten in dit project terecht ook beschouwen als een ‘terug 
naar af ’. Dat klopt voor een deel ook en het is een trend die ook elders zicht-
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baar is. Daar waar journalisten mede door de ontwikkeling van techniek 
(mobiele telefonie, e-mail, databases vol informatie) in de jaren tachtig en 
negentig te vaak slechts vanachter hun bureau de buitenwereld beschre-
ven, is inderdaad in de hele Nederlandse dagbladsector een kentering 
waarneembaar naar een meer betrokken wijze van verslag geven. Het gaat 
echter in het project LD Parkstad om meer dan dat alleen. Het project is 
namelijk indirect ook een praktijkonderzoek naar aard en wezen van de 
journalist-van-de-toekomst, die meer multifunctioneel zal moeten zijn 
dan nu en werkt vanuit een betrokkenheid op de leefwereld van de kran-
tenlezers. Het  is onder meer ook daarom dat bijvoorbeeld de inhoudelijke 
voorbereiding en de presentatie van debatavonden door eigen journalisten 
wordt verzorgd, in plaats van door een daartoe ingehuurde professionele 
presentator.

Juist hier ondervinden we in Limburg dat het met vallen en opstaan 
gaat. Ik volg de opvatting van Hans Laroes  in dit nummer  1, waar het gaat 
om het risico dat de krant het verlengstuk wordt van actiegroepen en uit-
sluitend belangen van bijvoorbeeld bewonersgroepen gaat behartigen. 
Tegelijkertijd heb ik een rotsvast vertrouwen in het niveau van de regio-
nale journalistiek, die in staat moet worden geacht ook participerend toch 
boven de partijen te kunnen blijven staan en ‘in het algemeen maatschap-
pelijk belang’ te kunnen blijven berichten. Een succesvol voorbeeld maakt 
het denk ik het beste duidelijk; ik geef het hier weer, wetend dat we het ook 
in Limburg soms juist niet goed hebben gedaan, ofwel door te objectief te 
blijven ofwel door inderdaad te veel partij te kiezen.

Recent ontspoorde de situatie in Heerlen toen een aantal mensen direct 
na sluitingstijd van de cafés in het centrum met elkaar op de vuist ging. 
De politie moest er behoorlijk massaal aan te pas komen om de vechtpar-

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk

Lunchcafé,  
georganiseerd  
door het Limburgs 
Dagblad

f
o

t
o

: 
h

a
r

r
y

 h
e

u
t

s



59

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2005

tijen te beëindigen. Vanzelfsprekend berichtte het LD daarover. Binnen 
een week organiseerden we ook een LD-lunchcafé rond dit onderwerp: een 
korte bijeenkomst rond het middaguur, bij een horecagelegenheid in het 
centrum. 
Vertegenwoordigers van horeca, politie en gemeente (ambtenaren en 
bestuurders) en wie verder maar wilde, konden daar onder leiding van 
enkele van onze journalisten dit probleem bespreken. In de aanloop naar 
dat LD-lunchcafé plaatsten we in het LD een analyse van de hand van een 
van onze redacteuren, die opriep eens na te denken over geleidelijke slui-
tingstijden voor de cafés in het centrum van Heerlen. In de analyse meld-
de de redacteur (en dus de krant) dat deze oplossing elders (Venlo werd 
als voorbeeld genoemd) bij vergelijkbare problemen goed had gewerkt. 
De analyse werd natuurlijk onderdeel van de discussie en op dat moment 
participeert de krant volop zelf in het maatschappelijk debat. Niet door 
te beslissen wat de gemeente met deze suggestie moet doen, maar door 
mogelijkheden aan te dragen en de kennis van betrokkenen te vergroten. 
En Laroes heeft gelijk: dat is meer dan registreren. Maar het op deze manier 
bieden van toegevoegde informatie, het leggen van nieuwe verbanden en 
het inbrengen van oplossingsrichtingen voor problemen, dat kan allemaal 
zonder partij te kiezen en behoort mijns inziens bij de rol van de ‘nieuwe 
journalist’. Het geeft betekenis aan de krant die betrokken is bij de samen-
leving waarin hij verschijnt.

Over de grens van Laroes gaan we waarschijnlijk met de introductie, 
binnenkort, van een ombudsman-voor-de-lezer. Bedoeling is hier niet: een 
ombudsman die uitlegt waar de krant het wel of niet goed heeft gedaan. 
Bedoeling is nadrukkelijk: een ombudsman die opkomt voor lezers die er 
met bedrijven, instellingen of gemeenten niet uitkomen. Van zijn inspan-
ningen zal hij in de krant verslag doen. De duidelijkste vergelijking is Pie-
ter Storms, al willen we dat onze ombudsman zich netter (minder brutaal) 
gedraagt. Dat we grenzen verkennen is misschien nu juist een van de char-
mes van dit project. Laten we hopen ons Limburgse laboratorium van civic 
journalism de aanzet kan vormen voor discussie, reflectie en vernieuwing 
in de Nederlandse journalistiek.  
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 Noot

1   “Ik ben alleen een beetje wantrou-
wend: rondom civiele journalistiek 
hangt, vind ik althans, te vaak de 
geur van actievoeren: de krant die 

niet langer registreert maar namens 
zijn lezers een parkeergarage tegen-
houdt of juist bouwt. Je mag wel 
naast je lezers staan, maar middenin 
de groep, volop participerend, is in 
mijn ogen niet wenselijk”.


