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Iedereen kan publiceren

Consumenten maken al jaren intensief gebruik van internet. Veel mensen 
hebben computers, thuis en op het werk, en weten er mee om te gaan. Niet 
alleen om informatie mee te consumeren — muziek downloaden, DVD’s 
bekijken, online informatie opzoeken — maar ook om informatie te pro-
duceren. Jong en oud schrijven e-mails, maken, bewerken en versturen 
digitale foto’s, voor het editen van de vakantievideo draaien velen hun hand 
niet om, en uit de 1,2 miljoen geregistreerde Nederlandse domeinen blijkt 
ook hoe populair het maken van websites al is. 

De hoeveelheid digitale informatie die door mensen gemaakt en 
gedeeld wordt, groeit en groeit. Het proces is verder in een stroomversnel-
ling gekomen, door een aantal verschillende ontwikkelingen: 

• Breedband internet levert intensief gebruik op, en plaatjes, muziek en 
filmpjes worden niet alleen binnengehaald, maar ook zonder kosten 
weer gedeeld met anderen. 

• Het gebruik van digitale camera’s leidt tot druk digitaal verkeer. Wie een 
kind krijgt zet de foto’s onmiddellijk online of stuurt ze de wereld rond.

De nieuwsorganisatie  
van de toekomst

De hoeveelheid digitale informatie groeit en groeit. 
Dit heeft ingrijpende gevolgen voor klassieke nieuws-
organisaties. Uitsluitend díe organisaties zullen 
overleven die de lezer en kijker een rol geven in de 
selectie van nieuws, de controle van het nieuws, 
de discussie over nieuws en de productie van nieuws. 
De nieuwsorganisaties van de toekomst zijn plekken 
waar iedereen informatie naartoe wil brengen.
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• Een nieuwe generatie mobiele telefoons maakt het verder mogelijk om 
niet alleen internetinformatie binnen te halen en te bekijken, maar ook 
om zelf informatie te versturen. Een met de telefoon gemaakte foto of 
een via de telefoon ingesproken commentaar, kan bijvoorbeeld direct 
online geplaatst worden op de eigen site. 

Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen op software-gebied, die hun 
invloed doen gelden. 

• Weblogs zijn websites, waarop mensen of groepen regelmatig bij-
dragen plaatsen. Het hele proces van online publiceren is door de 
weblog-programmatuur enorm vereenvoudigd. Van online dagboek 
tot invloedrijke kritieken, van concertverslag tot laatste vakinfo —  
alles is inmiddels via deze sites te vinden. 

• Waar de meeste weblogs voortkomen uit een individuele behoefte om 
in de online wereld aanwezig te zijn, zijn Wiki’s volledig gericht op 
groepsprocessen. Een Wiki is een site waaraan iedereen kan bijdragen 
en kan veranderen: de al gepubliceerde artikelen kunnen door nieuwe 
bezoekers worden aangepast of uitgebreid. Wikipedia is een encyclope-
die van informatie, en er is inmiddels ook een ‘nieuws’ wiki. De Neder-
landse versie van de Wikipedia bevat al 5�.�44 artikelen. 

• Het bezoeken van sites om te kijken of er al iets nieuws is gepubliceerd, 
hoeft niet meer als gebruik wordt gemaakt van RSS feeds. Deze eenvou-
dige manier om snel te zien of er al weer iets nieuws online staat, wordt 
inmiddels op veel weblogs en nieuwssites gebruikt. Omdat RSS feeds 
zelf weer doorzoekbaar zijn, is het ook een bron van informatie over 
‘wat speelt’ op internet.

• Een andere manier waarop gebruikers de stroom van informatie die 
aan het web wordt geleverd indexeren, is via ‘tags’. Zo zijn de beschrij-
vingen die gebruikers bij hun eigen kiekjes op de fotosite Flickr zetten 
doorzoekbaar en kunnen anderen ook nieuwe ‘tags’ toevoegen. Er is 
geen sprake van een goed uitgedachte taxonomie (classificatie) en toch 
helpen tags grote hoeveelheden informatie doorzoekbaar te maken, 
‘van onderop’.

• De informatie die in zulke grote stromen aan het web wordt toege-
voegd, beperkt zich niet tot tekst en foto’s. Ook audio- en videostro-
men komen beschikbaar, onder andere via weblogs, maar ze zijn ook 
steeds vaker offline te consumeren. Zo bieden webloggers en bedrij-
ven inmiddels ‘podcasts’ aan – geïndexeerde audiofeeds, die kunnen 
worden gedownload om af te luisteren, op de Ipod of andere MP�-
 spelers.
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• Tot slot zijn de zoekmachines, zoals Google, A9 en MSN, steeds slimmer 
aan het worden, en komen er ook nog steeds zoekmachines bij. Dat 
gaat van het zoeken naar informatie op lokaal niveau, zoeken in blogs, 
zoeken in tags of RSS feeds, zoeken binnen tv-programma’s, zoeken in 
catalogi, zoeken in gepubliceerde boeken, of zoeken binnen audio- en 
videofiles.

Door de combinatie van al deze software-, hardware- en infrastructuur-
ontwikkelingen, is er een wereldwijde markt voor informatie ontstaan, 
waaraan iedereen kan meedoen. Het publiek heeft de middelen in handen 
gekregen om informatie te publiceren, te indexeren en met elkaar te delen. 
De stortvloed aan informatie is ook nog eens doorzoekbaar, en veel bezoek 
is via automatische advertentieprogramma’s om te zetten in inkomsten. 
De hele wereld kan meedoen in een enorme informatiemarkt. Wat bete-
kent dit voor het mediabedrijf?

Lezers als de ogen en oren van de nieuwsmedia

Voor nieuwsorganisaties is de golf van informatie die zomaar gratis 
beschikbaar komt, een enorm probleem. De stortvloed van teksten en beel-
den kent geen duidelijke indexering, is zonder hoor en wederhoor bijeen-
gebracht. Eerst publiceren, dan selecteren, zo werkt de wereld van weblogs 
en persoonlijke uitingen online. Door verwijzingen, tags, zoekmachines en 
RSS feeds wordt pas na publicatie duidelijk wat interessant is en wat niet. 

Een nieuwsorganisatie werkt heel anders. Pas als informatie is gecontro-
leerd en gewogen, wordt besloten ze te plaatsen. En een kernkwaliteit van 
een nieuwsdienst is ook de selectie die is toegepast — niet alles is nieuws. 
Toch zie je dat langzaam maar zeker nieuwsorganisaties gebruikmaken 
van het publiek, zeker in situaties waar men geen verslaggever beschikbaar 
heeft.

Het duidelijkst is dat misschien in het geval van afbeeldingen. Gewa-
pend met camera’s speelt het publiek een steeds grotere rol bij het vastleg-
gen van gebeurtenissen in de wereld. Soms ontstaat nieuws door foto’s van 
amateurs, zoals gebeurde met de beelden uit de Abu Ghraib gevangenis. 
Soms worden rampen vastgelegd door toevallige aanwezigen. Nadat de 
Concorde bij Parijs was neergestort, bleek al snel dat er meer video’s waren 
gemaakt. Op het moment hebben zoveel mensen digitale camera’s bij zich, 
dat de kans heel groot is dat grote en kleine gebeurtenissen als eerste wor-
den vastgelegd door toevallige voorbijgangers. Kort nadat Theo van Gogh 
was vermoord, kon De Telegraaf openen met het beeld van zijn lichaam, 
een foto genomen door een toevallige voorbijganger met een cameratele-
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foon. Via Nu.nl kan iedereen foto’s insturen, ook van een lokaal brandje 
of een ongeluk op straat. Het ANP betaalt 65 euro voor elke foto die in zijn 
nieuwsstroom wordt opgenomen. 

Maar ook in geschreven bijdragen krijgen lezers soms een rol. Er zijn tal 
van voorbeelden. Zo laat de rubriek ‘Ik’ in NRC Handelsblad lezers eigen 
anekdotes vertellen; een Koreaanse nieuwssite is Oh My News met 2 mil-
joen lezers per dag en 26.000 geregistreerde burgerjournalisten; in de VS 
verzamelen verschillende lokale kranten actief bijdragen van lezers over 
zaken als buurtbijeenkomsten, schoolnieuws en evenementen. Er wordt 
hard gewerkt aan het vinden en actief houden van deelnemers, onder 
andere via scholen, kerken en clubs. De Duitse Rheinische Post publiceert 
sinds begin dit jaar twee keer per maand een katern dat is samengesteld uit 
bijdragen van lezers aan de website. 

In sommige gevallen krijgt het publiek rechtstreeks de mogelijk-
heid zich tot andere mediagebruikers te richten. De lezers van de Franse 
Le Monde kunnen zelf een weblog starten op de site van de krant en zien 
zo hun schrijfsels verschijnen naast de bijdragen van gerenommeerde 
journalisten. De Franse radiozender Skyrock telt op zijn Skyblogs-website 
inmiddels meer dan een miljoen weblogs van luisteraars.

Een goed voorbeeld van nieuws dat mede door niet-journalisten online 
werd gebracht, waren de berichten rond de vloedgolf die Zuidoost-Azië 
trof in december 2004. De gebeurtenissen waren onverwacht en speelden 

zich af in een heel groot gebied. 
Internationale nieuwsteams waren 
nog onderweg toen lokale getuigen 
al begonnen de laatste informatie 
online te publiceren. Foto’s, oog-
getuigenverklaringen en video’s 
van de verwoestende golven werden 
door webloggers niet alleen online 

gezet, maar ook verder verspreid. De meest spectaculaire video’s van 
de ramp in Zuidoost-Azië werden via weblogs en peer-to-peer netwerken 
gedeeld.

De wegloggers die zelf uit de regio komen, waren meer geraakt door 
het nieuws dan de journalisten die later arriveerden. Hun online bijdragen 
waren uitingen van verdriet en ongeloof, maar bij groot nieuws van deze 
aard is de wereld juist hongerig naar die persoonlijke stem. Veel individu-
ele getuigenissen werden dan ook weer overgenomen door de massamedia.

Optimisten zien veel mogelijkheden voor nieuwsorganisaties om de 
band met het publiek te versterken en tegelijkertijd dit soort kosteloze 
bijdragen binnen te halen. Veel lezers weten meer dan een journalist en dat 
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is iets om je voordeel mee te doen. Bovendien is er veel nieuws op het zeer 
lokale niveau wat te klein is om een journalist op af te sturen. Dat nieuws 
komt alleen beschikbaar door gebruik te maken van de ogen en oren van 
het publiek. 

Datzelfde publiek kan soms ook worden ingeschakeld. Een verslag van 
brandveiligheid in lokale cafés of de stand van zaken rond de metrostati-
ons en niet-werkende roltrappen en liften, zou door gebruik te maken van 
de oren en ogen van het publiek sneller zijn samen te stellen. Veel expe-
rimenten met ‘participatieve journalistiek’ spelen zich dan ook op lokaal 
niveau af. 

Nieuwsorganisaties die gebruikmaken van deze nieuwe bronnen, doen 
eigenlijk nog steeds hun werk: het selecteren, bewerken en publiceren van 
informatie, al is de bron hier de lezer zelf. En publicaties die de lezer een-
voudigweg een podium bieden, zoals Le Monde, zien dat eerder als een zeer 
uitgebreide ingezonden brievenrubriek die altijd maar doorgaat.

Het privé-domein als nieuw massamedium

Nieuwsorganisaties kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van deze 
nieuwe stroom aan informatie. De ene organisatie ziet het als een bron van 
goedkope en relevante informatie en ontwikkelt slimme manieren om het 
publiek bij de nieuwsgaring in te zetten, de ander huivert bij de gedachte 
aan de stroom van niet gecontroleerde en subjectieve informatie en kiest 
voor de eigen verslaggever en benadrukt de kwaliteit daarvan. Beide 
modellen kunnen zonder probleem naast elkaar bestaan, zelfs binnen één 
organisatie. De economieredactie en de sectie lifestyle hechten een ander 
belang aan de stem van de straat. Tot zover weinig zorgen.

Maar er is nog een ander groot en 
essentieel probleem. Als het publiek 
meer en meer tijd doorbrengt met 
communicatie, beelden, online 
dagboeken en dergelijke, zal een 
belangrijke inkomstenstroom ook 
verhuizen. De onbeperkte stroom 

van informatie die het publiek genereert, is misschien wel een interes-
santer advertentiemedium dan de gerichte en georganiseerde stroom van 
informatie die door de nieuwsmedia wordt voortgebracht. Adverteerders 
kunnen terecht op een terrein dat voorheen helemaal niet toegankelijk 
was: het privé-domein van communicatie en publicatie.

Om een paar voorbeelden te noemen: wie Gmail gebruikt om zijn web-
mail te lezen, krijgt advertenties te zien gebaseerd op de woorden in de 
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mails die je stuurt en ontvangt. Wie zijn foto’s op fotosite Flickr zet om ze 
te kunnen delen met vrienden en bekenden, ziet advertenties staan die 
te maken hebben met de ondertitels van de foto’s. In Nederland hebben 
meer dan 4 miljoen mensen een ‘IM’ account aangemaakt, waarmee ze 
online kunnen chatten. Ook die omgeving is voor adverteerders interes-
sant geworden. En hoe snel de economische waarde van de uitwisseling 
van informatie door ‘het publiek’ kan stijgen, blijkt uit de recente aanschaf 
die de New York Times heeft gedaan. Het blad heeft deze maand About.com 
aangekocht, een website waarop hobbyisten informatie over hun favoriete 
onderwerp publiceren. De krant had daar maar liefst 410 miljoen dollar 
voor over. 

Zo zijn het dia-avondje na de vakantie, het gebabbel na schooltijd, de 
liefdesbrieven die we elkaar sturen en de tips van amateurs onder elkaar 
in een digitale wereld ineens open komen te liggen voor adverteerders. 
Daar komt bij dat mensen gewoon ook steeds meer tijd doorbrengen in die 
persoonlijke communicatieomgeving. En omdat in die wereld automatisch 
zoveel delen over onze interesses en achtergronden, kunnen adverteerders 
er ook nog wat mee. 

Aantasting traditionele rol krant en tv

Nieuwsorganisaties zijn niet alleen actief als verzamelaar en bewerker van 
informatie. Zij bepalen ook de agenda — ze beslissen wat nieuws is en wat 
niet, en wat aandacht en tijd verdient. Ondanks het grenzeloze vertrouwen 
van veel bloggers dat iedereen de hele dag online op zoek is naar informatie, 
hecht een groot publiek wel degelijk belang aan selectie. Men wil in een 
kwartiertje weten wat het nieuws is en kranten en tv-zenders helpen ons 
hiermee, ze bepalen voor ons wat belangrijk is en wat niet. Deze rol wordt 
inmiddels op verschillende manieren aangetast. 

• De nieuwe media maken het voor gebruikers mogelijk nieuwsbronnen 
te personaliseren. Hoewel weinigen het voorpaginanieuws daarbij weg-
laten, is de verdere selectie van onderwerpen per persoon verschillend. 
Informatie wordt meer en meer on demand genuttigd, en het is onver-
mijdelijk dat daarbij dingen worden overgeslagen. Wie vroeger braaf 
het NOS Journaal uitzat, of alle koppen in de krant toch even bekeek, 
bekijkt nu alleen de uitgekozen items die dicht bij de eigen interesses 
liggen. Die zijn niet eens zo heel verschillend misschien, maar er is niet 
meer een gedeeld verhaal over wat iedereen zou moeten weten.

• Veel nieuwsorganisaties overleven dankzij een vorm van kruisfinan-
ciering. Het geld dat binnenkomt voor rubrieksadvertenties wordt 
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uitgegeven aan de redactie, wie de krant koopt en het sportkatern of de 
economiepagina’s ongelezen weglegt, betaalt er evengoed aan mee. Dat 
geldt ook voor de adverteerders. Online wordt het echter mogelijk steeds 
gerichter te adverteren, en is ook in detail duidelijk wat wel en wat niet 
gelezen wordt. Als de lezer de economiepagina’s niet bezoekt, kan men 
daarop geen advertenties verkopen. De band tussen adverteren en lezen 
wordt per categorie, per artikel duidelijk. Wie leest en financiert in dit 
nieuwe model het nieuws dat belangrijk is maar niet aantrekkelijk?

• Daar komt bij dat op het internet een groot sociaal experiment gaande 
is, waarmee meer en meer zichtbaar is hoe groepen informatie delen 
en aanbevelen. Neem een boekhandel als Amazon.com. Wie daarop iets 
aanschaft kan niet alleen recensies van lezers bekijken, hij of zij krijgt 
automatisch ook nog een paar verdere tips: ‘anderen die dit boek koch-
ten, kochten ook de volgende publicaties’. Op impliciete en expliciete 
wijze wordt de kennis van de groep gedeeld met alle leden ervan. Ook 
het fijnmazige net van webloggers, RSS feeds en tags is een vorm van 
nieuwsselectie door individuen en groepen. Misschien is in de toekomst 
niet zozeer de krantentitel, als de groepskeuze leidend bij het stellen 
van de nieuwsagenda.

toekomst

Wat moet een nieuwsorganisatie doen? Door het beschikbaar komen voor 
het grote publiek van de middelen om informatie en beeld te publiceren, 
organiseren, indexeren en doorzoeken, ontstaat een informatiewereld met 
zowel de meest hoogwaardige kennis als een oneindig reservoir aan trivia-
liteiten en sensatie naast elkaar. 

Nu al wordt een eindeloze stroom berichten, beelden en video’s zicht-
baar van gebruikers die zelf ook informatie aan elkaar kunnen verkopen, 
en die door hun expliciete en impliciete keuzes ook voor elkaar items 
selecteren. De combinatie van een aanbevelingsmechanisme en een onein-
dig netwerk van gratis en te kopen informatie, voorzien van advertenties 
op maat, maakt iedereen onderdeel van de grote nieuwsstroom. Nieuws-
organisaties spelen nauwelijks een rol. Alles zal beschikbaar zijn, van zeer 
hoogwaardig tot uiterst triviaal nieuws, van leugens tot waarheid en alles 
ertussenin, van sensatiebeelden tot doorwrochte analyses, en elk aanbod 
zal zijn eigen publiek kennen, hoe klein ook. 

De advertentiestromen zullen verhuizen naar waar het nieuws wordt 
gebruikt, vlak bij de gebruiker. Voor velen zal dit een nieuwsaanbod ople-
veren dat veel beter beantwoordt aan de eigen wensen en verwachtingen, 
van zeer hoogwaardige tijdige analyses tot sensationele beelden, van onaf-
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hankelijke reportages tot roddel en achterklap. De belangrijkste ‘media’-
bedrijven in deze toekomst zijn waarschijnlijk de softwarebedrijven van 
nu : Google en Microsoft hebben de sleutels tot het nieuws in handen.

Maar nieuws is meer dan interessante en nuttige informatie over ont-
wikkelingen in de wereld. Nieuws is een verslag van die wereld, met impli-
caties voor onze rol daarin. 

Wat kan ontbreken in een wereld waar de nieuwsconsumptie via allerlei 
verschillende lijnen en verschillende bronnen, voor ieder individueel aan-
gepast verloopt, is het gedeelde bewustzijn over wat het nieuws is dat voor 
ons allemaal geldt. En daarmee de noodzaak om er iets aan te doen. 

Misschien is dat wel de belangrijkste reden voor nieuwsorganisaties 
om na te denken hoe ze met het publiek willen omgaan. Om financieel te 

overleven moeten nieuwsorgani-
saties veel meer weten over hun 
lezers en kijkers dan ze nu doen. 
Een nieuwsdienst moet weten wie 
wat consumeert, welke interesse 
de gebruiker heeft, om daar-
mee de adverteerders te kunnen 

bedienen. Dat kan een reden zijn om lezers te betrekken bij het nieuws, 
ook in de productie ervan.

Maar de organisatie die haar publiek kan betrekken bij de nieuwspro-
ductie, kan er ook voor zorgen dat het nieuws een werkelijk gesprek tussen 
en met lezers wordt. De grootste betrokkenheid ontstaat wanneer de con-
sument zelf producent wordt, ook al is zijn rol klein. Wie weet dat kennis 
over de wereld van belang kan zijn voor anderen, kijkt beter om zich heen.

Nieuwsorganisaties die zich verdiepen in de gebruikers, hun een rol 
geven in het nieuwsproces, en zoeken naar de juiste manier om waarheids-
vinding te ontwikkelen in een groepsproces — en niet als individuele zoek-
tocht van een enkele journalist — maken een kans om nieuws meer te laten 
 zijn dan een kostbaar nicheproduct voor de intellectuele elite. 

Het publieksmedium van de toekomst geeft de lezer en kijker een rol. 
Een rol in de selectie van nieuws, de controle van het nieuws, de discussie 
over nieuws en de productie van nieuws. De nieuwsorganisatie van de toe-
komst stelt zich niet op als de organisatie die alles al weet, maar als de plek 
waar iedereen informatie naartoe wil brengen. 
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