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in de journalistiek voltrekt zich een fluwelen evolutie. Op ver-
schillende gebieden zijn, voor wie het wil zien, de veranderingen waar-
neembaar. Zo heeft het Dagblad van het Noorden op het terrein van de 
agendasetting sterk ingezet op het vergroten van de interactiviteit, kiest 
het Journaal vaker de oplossing als frame, fungeert het Limburgs Dagblad 
veel beter dan voorheen als katalysator van het regionale maatschappelijke 
debat en geeft de hoofdredacteur van NRC Handelsblad wekelijks een ver-
antwoording van het redactionele beleid. Bij de vele voorbeelden die zou-
den kunnen worden gegeven, gaat het meestal niet om dramatische ver-
schuivingen, maar om stille stapjes in de goede richting.

De defensieve houding die de journalistieke professie zolang heeft 
gekenmerkt, maakt dus geleidelijk plaats voor een innovatieve.1 Dat is 
goed nieuws. Want geruime tijd zag het er naar uit dat journalisten het 
liefst alles bij het oude wilden laten. Alsof de maatschappelijke dynamiek 
uitgerekend deze professie ongemoeid zou laten. In de afgelopen jaren is 
echter duidelijk meer belangstelling ontstaan voor de vraag welke gevol-
gen dieperliggende maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de 
journalistiek. De resultaten daarvan zijn te rubriceren aan de hand van de 
vijf i’s: informatisering, internationalisering, informalisering, intensive-
ring en individualisering.2  Een korte tour d’horizon: 
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• Informatisering raakt rechtstreeks aan de primaire journalistieke 
 functie, het verspreiden van informatie. Veel instituties communiceren 
in toenemende mate zonder journalistieke bemiddeling met het publiek. 
En de informatievoorziening tussen burgers onderling verloopt — bij-
voorbeeld via bloggen — ook vaker buiten de gevestigde journalistiek om. 

• Internationalisering leidt tot een toenemend belang van supranationale 
en subnationale niveaus. Voor een professie die groot is geworden in het 
tijdperk van de nationale staat en die verweven is geraakt met de institutio-
nele structuur op dat niveau, heeft dat verstrekkende gevolgen. Zorgvul-
dig opgebouwde netwerken worden minder interessant, ingesleten rou-
tines met betrekking tot onderwerpkeuze, invalshoek en duiding moeten 
worden ververst, nieuwe bronnen moeten worden geslagen.

• Informalisering is te herkennen in de verkleining van sociale afstand, 
het vervagen van grenzen tussen privé en publiek en de afbouw van institu-
ties die zich in het industriële tijdperk hebben ontwikkeld. Voor de diverse 
professies — arts, leraar, journalist — betekent informalisering onder meer 
dat gezag en geloofwaardigheid niet langer automatisch met de functie 
meekomen. 

• Intensivering vinden we in onze cultuur terug in een toenemende 
behoefte aan spanning, beleving en emotie. Het eigen gevoel krijgt een 
ongekende normatieve waarde en dient steeds vaker als kompas. “Het alge-
mene belang en het nemen van medeverantwoordelijkheid daarvoor zijn 
moeilijk te verbinden met het proces van intensivering.” (SCP 2004, p.65) 
De postmoderne cultuur plaatst de journalistiek voor lastige dilemma’s, 
zoals: vasthouden aan rationalisme of meegaan met emotiecultuur, woord 
of beeld, elitair of populair, collectieve emancipatie of zelfontplooiing.

• Individualisering legt de bijl aan de wortel van de massamedia. In een 
samenleving die nu overwegend bestaat uit geïndividualiseerde consu-
menten, is behoefte aan op de individuele informatiebehoefte toegesne-
den producten. Maar het is niet de natuurlijke biotoop voor journalistiek, 
want die bestaat uit gemeenschappen van mensen die op enigerlei wijze 
een vorm van binding hebben. Journalistiek is de laatste burcht van gene-
ralisme in een in toenemende mate verkokerde en gespecialiseerde samen-
leving.� Journalistiek is erg gebaat bij het bestaan van sociale samenhang, 
maar kan omgekeerd ook bijdragen aan de vorming of instandhouding 
ervan, door vaker informatieproducten te leveren die zijn toegesneden op 
de gemeenschapsbehoefte. 
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Welke consequenties moeten de deze maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben voor het onderwijs in de journalistiek?

Het belang van ‘eigen nieuws’ neemt sterk toe. Het opsporen en uit-
zoeken van zaken met publieke betekenis moet in de plaats komen van de 
reactieve en passievere journalistiek waarin officiële instanties veelal de 
regie hebben. Door het zwaartepunt in het onderwijs te verleggen naar 
andere bronnen dan de officiële, wordt het proactieve potentieel van jour-
nalistiekstudenten versterkt en de democratische functie van de journalis-
tiek nieuw leven ingeblazen.

De segmentering van het publiek zet verder door. Dat vraagt van stu-
denten een grotere doelgroep- en marktgerichtheid. Kennis van en gevoel 
voor specifieke doelgroepen, zoals allochtonen, ouderen en lageropge-
leiden, is in het bijzonder noodzakelijk. Naast het voorzien in de spe-
cialistische informatiebehoefte van al of niet specifieke doelgroepen, 
bijvoorbeeld via ‘special interestbladen’ of themazenders, behoudt de 
journalistiek een belangrijke publieke functie. Dat vraagt juist om een sterk 
ontwikkeld generalisme.

De afstand tot de lezer, luisteraar, kijker is in veel gevallen te groot 
geworden en zal moeten worden verkleind. De burger is geëmancipeerd, 
mondig en handelingsbekwaam en studenten zullen moeten leren hen 

als zodanig te benaderen. Geleerd 
moet worden op creatieve wijze 
gebruik te maken van nieuwe tech-
nische hulpmiddelen voor inter-
actie. Maar ook van traditionele, 
persoonlijke vormen van contact 
met het publiek zal meer gebruik 

gemaakt (moeten) worden. Dat sluit aan bij de trend om het institutionele 
nieuws een bescheidener plek in de totale nieuwsvoorziening toe te ken-
nen en het publiek een grotere rol te geven bij de probleemdefinitie.

Doordat een groter deel van de toekomstige informatiestroom de 
gebruiker zonder journalistieke bemiddeling zal bereiken, verschuift het 
zwaartepunt in het journalistieke werk naar meer inhoudelijke diepgang 
(naast het genoemde ‘eigen nieuws’). Het kunnen uitvoeren en beoordelen 
van onderzoek moet in het onderwijs belangrijker worden, net als de jour-
nalistieke gidsfunctie. Die draait om het kunnen reduceren van overvloe-
dige informatiestromen tot enkele relevante hoofdpunten en het geven 
van verbanden en achtergronden. Daarbij wordt in toenemende mate een 
beroep gedaan op analytisch vermogen.

Het bieden van context is primair het oprekken van de naar haar aard 
beperkte plaats- en tijdsdimensie van de actualiteit. De historisch-com-

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk
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paratieve benadering (Is dit eerder gebeurd? Gebeurt dit elders?) geeft 
reliëf aan het hier en nu, en moet in het onderwijs een zwaarder accent 
krijgen. Dat geldt ook voor het benaderen van de actualiteit vanuit het 
gezichtspunt van de gevolgen van nieuwsfeiten voor groepen belangheb-
benden of de samenleving als geheel. Voorts neemt het belang toe van 
het bieden van een pragmatische context. Hiervan is sprake wanneer het 
handelend vermogen van mensen en de grip die zij op hun leefwereld 
hebben, wordt vergroot. Bijvoorbeeld door een journalistieke speurtocht 
naar mogelijke oplossingen voor een bepaald maatschappelijk vraag-
stuk. Dit versterkt de noodzaak van meer aandacht in het onderwijs voor 
onderzoeksvaardigheid.

publiekgerichtheid leren

De mogelijkheden om context te bieden zijn — naar aard en omvang — 
sterk toegenomen door de komst van netwerkmedia. Tegenover de beper-
kingen en de vooralsnog geringe meerwaarde van deze media met betrek-
king tot de nieuwsfunctie, staat een grote en toenemende kracht op het 
gebied van het bieden van context. De student moet leren de gebruiker te 
helpen zijn weg te vinden in de breedte of in de diepte, door te koppelen 
(linken) of te stapelen (layeren). Inzicht in vormgeving en een uitsteken-
de taalvaardigheid (o. a. compact, non-lineair) zijn van eminent belang. 
Betrouwbaarheid (onafhankelijk, zorgvuldig, feitelijk) is de kritische suc-
cesfactor.

Netwerkmedia nestelen zich tussen telefoon en televisie, tussen per-
soonlijke communicatie en massacommunicatie. Door het karakter van 
groepsmedium is in eerste aanleg niet zozeer sprake van verdringing 
van, als wel van aanvulling op traditionele media. Netwerkmedia kennen 
een bijzondere kracht ten aanzien van de forumfunctie en de service-
functie van de journalistiek, in het bijzonder bij korte en snelle uitwisse-
lingen. In het spanningsveld tussen specialisme en generalisme, maat-
werk en publiek belang, zullen communities een spilfunctie vervullen. 
Ook op dit gebied is een flinke upgrading van het journalistiekonderwijs 
vereist.4

Samenvattend kan worden vastgesteld dat in de veelheid aan ontwik-
kelingen publiekgerichtheid een hoofdthema is. Publiekgerichtheid is niet 
hetzelfde als klantgerichtheid. Het heeft niet in de eerste plaats een com-
merciële doelstelling, maar een maatschappelijke. Het richt zich niet pri-
mair op consumenten, maar op burgers. Het geeft het redactionele beleid 
niet uit handen, maar het veronderstelt wel:

nico drok 
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• Een grote belangstelling voor wie de lezers/ luisteraars/  kijkers zijn en 
welke informatiebehoefte zij eigenlijk hebben; in het bijzonder geldt dit 
voor groepen die nauwelijks worden gehoord.

• Een proactieve en inductieve wijze van nieuwsgaring.
• De kennis en kunde om nieuws te interpreteren in termen van de 

gevolgen voor het publiek en oplossinggerichte informatie te geven die 
mensen kan activeren.

• De vaardigheid om de toegevoegde waarde van interactieve media,  
in het bijzonder voor wat betreft de journalistieke functies forum en 
 service, optimaal te benutten.

• De bereidheid om de keuzes ten aanzien van bronnen, aanpak en uit-
voering toe te lichten en te verantwoorden.

Publiekgerichtheid dient een maatschappelijk doel, maar is voor de serieu-
ze journalistiek ook een schild tegen het huidige mediageweld.5 De steeds 
scherper wordende concurrentie op mediagebied blijkt journalistieke ver-
vlakking in de hand te werken. Commerciële krachten werken in de rich-
ting van meer amusement en minder journalistiek. Concentratie bereikt 
ongekende hoogten en is niet bevorderlijk voor betrokkenheid en pluri-
formiteit. Convergentie maakt de grens tussen commercie en redactie 
poreus en biedt nieuwe mogelijkheden voor informatievoorziening buiten 
de journalistiek om. Deze mediaontwikkelingen — de vier c’s — vergroten 
de dagelijkse prestatiedruk, de kans op fouten en de afstand tot de burger. 
En bij dat alles komt dat jongeren, toch de toekomst, in afnemende mate 
belangstelling hebben voor journalistieke producten.

Mogelijk is dit beeld te somber. Het is stellig te eenzijdig, want er ont-
staan wel degelijk ook nieuwe mogelijkheden. Of die daadwerkelijk wor-
den benut is primair afhankelijk van redacties zelf. De beroepsgroep zou 
de crisis kunnen aangrijpen om zich grondig af te vragen: waar ligt onze 
toekomstige kracht? Het goede nieuws is, zoals gezegd, dat die bezinning 
aan de gang is. Maar het heeft nog onvoldoende ruggengraat om daadwer-
kelijk als tegenmacht te kunnen fungeren. Op dat punt kan en moet het 
onderwijs een actieve rol spelen. De uitdaging voor het journalistiekonder-
wijs is om het thema publiekgerichtheid in de curricula te verankeren, met 
als oogmerk het versterken van een op democratisch burgerschap gerichte 
journalistiek.

civiele journalistiek  • 1. Civiele journalistiek in de praktijk
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 Noten

1  Dat offensieve elan spreekt ook uit de 
titels van de verschillende beleidsno-
tities, zoals ‘Wegen naar de Toekomst’ 
(Wegener) of zelfs ‘Ten Aanval’ (NOS 
Journaal ). Ongetwijfeld is deze veran-
derde houding versterkt door het veel-
besproken Fortuyn-effect. Dat effect 
moet trouwens niet worden overdreven: 
in veel buitenlanden is een vergelijkba-
re ontwikkeling waarneembaar.

2  Vergelijk het Sociaal en Cultureel 
 Rapport van 2004, ‘In het zicht van de 
toekomst’.

�  Vgl. J. Bardoel, Publieke journalistiek in 
een private wereld (Den Haag 2000).

4  Daarnaast moet worden vastgesteld dat 
het traject havo –  hbo voor een groeiend 
segment van de arbeidsmarkt niet meer 
toereikend is. Dat geldt niet alleen voor 

landelijke media, maar in toenemende 
mate ook voor regionale. Uitbreiding 
van de opleidingscapaciteit op master-
niveau lijkt onvermijdelijk. 

5  Media en journalistiek vallen name-
lijk niet samen, zoals in de publieke 
discussie vaak wordt verondersteld. 
Het ziet er zelfs naar uit dat de tegen-
stelling tussen de twee allengs groter 
wordt. Zie bijvoorbeeld: The State 
of the News Media 2004; An annual 
report on American Journalism. Onder 
media wordt de gehele bedrijfstak ver-
staan. Daar horen redacties bij, maar 
ook bijvoorbeeld aandeelhouders 
en directies. Daar wordt informatie 
geproduceerd, maar ook bijvoorbeeld 
amusement of drama. Journalistiek is 
het deel van de openbare communica-
tie dat is gericht op of gerelateerd aan 
de actualiteit.


