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Voorwoord

Wij, als Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), voelen ons verbonden 

met jou, de lezer van dit boek. Want hoe verschillend jullie geboortegrond, 

cultuur of taal ook is, er is één zaak die ons allen verbindt: de liefde voor de 

journalistiek.

Onze missie, in onafhankelijkheid zaken kunnen onderzoeken en erover 

publiceren, kent geen drempels. Maar voor een nieuwkomer in Nederland zijn

de praktische grenzen om aan de slag te gaan soms best hoog.

Je moet de weg kennen, een netwerk opbouwen en de geschreven en 

ongeschreven regels van het vak begrijpen. Dit boek kan daar hopelijk bij 

helpen. Zodat de stap naar een professioneel bestaan als journalist in Nederland 

net wat eenvoudiger wordt.

De Nederlandse journalistiek heeft er belang bij om van jullie kwaliteiten gebruik 

te maken. Jullie blik op de samenleving, jullie invalshoeken en achtergrond 

maken het nieuwsaanbod rijker en veelkleuriger, net zoals het publiek 

veelkleuriger is geworden. Maar dan moeten redacties jullie wel kunnen vinden. 

En jullie moeten weten hoe je bij die redacties terechtkomt.

Makkelijk zal het nooit worden, alleen de meest gedreven en getalenteerde 

schrijvers en beeldmakers overleven in de Nederlandse mediamarkt.

Wij spreken de hoop uit dat jullie tot deze groep van gedreven en getalenteerde 

professionals mogen toetreden, zodat de journalistiek verrijkt wordt met jullie 

verhalen, beelden en blik op de wereld, onze wereld.

Thomas Bruning,

Algemeen secretaris NVJ
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Inleiding

Dit handboek is geschreven vanuit de overtuiging dat journalisten en andere 

makers met een vluchtelingenachtergrond een waardevolle bijdrage kunnen en 

moeten leveren aan de Nederlandse media. In een tijd waarin het publieke debat 

vaak gaat over ‘vluchtelingen’ en hun landen van herkomst, is het belangrijk dat 

de stemmen van nieuwkomers gehoord worden. Bovendien gaat het ook over 

diversiteit. De meeste mediaorganisaties zijn er inmiddels van doordrongen dat 

zij diverser moeten worden om relevant te blijven. Dat betekent dat er plek moet 

komen voor nieuwkomers – als collega’s op de redactievloer of als freelancers. 

Dit is een uitdaging voor mediaorganisaties, maar ook voor jou, als 

nieuwkomer in de Nederlandse journalistiek. We weten dat het niet makkelijk 

is om als gevluchte mediaprofessional opnieuw te moeten beginnen in een 

ander land. Sterker nog: we staan regelmatig versteld van de moed en het 

doorzettingsvermogen van nieuwkomers. We hopen dat we al die andere 

doorzetters met dit Handboek Journalistieke Inburgering een eindje op weg 

kunnen helpen. 

Dit is in de eerste plaats een praktisch boekje. Bij de keuze van de onderwerpen 

hebben we ons laten leiden door gesprekken met gevluchte journalisten en de 

vragen die zij hadden over werken in de Nederlandse media. We hebben ons 

noodgedwongen moeten beperken tot hoofdlijnen. Lezers die zich verder willen 

verdiepen in een onderwerp, verwijzen we in de tekst en aan het eind van ieder 

hoofdstuk naar andere boeken of websites. 

Daarnaast willen we je ook inspireren en motiveren, met interviews van 

gevluchte journalisten die inmiddels hun eerste succesvolle stappen in de 

Nederlandse media hebben gezet. Want ook dat is onze boodschap: het is 

moeilijk en het is hard werken, maar het is niet onmogelijk om als nieuwkomer en 

mediaprofessional een succesvolle loopbaan op te bouwen in dit land. 
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Waarschijnlijk vormen de lezers van dit boek een behoorlijk divers gezelschap. 

Sommigen zullen ervaren zijn, anderen nog relatief nieuw in de (Nederlandse) 

media. Niet alle informatie zal daardoor voor iedereen even relevant of 

nuttig zijn. Je kunt het boek van kaft tot kaft lezen, maar ook meteen naar de 

hoofdstukken gaan die jou het meest aangaan. 

We hebben ervoor gekozen om ons met dit boek vooral te richten op werken 

in de journalistiek, met name de geschreven journalistiek, maar we denken 

dat veel hoofdstukken ook nuttig zijn voor literaire schrijvers en andere 

mediaprofessionals. 

We wensen je veel leesplezier en succes bij het verwezenlijken van je 

toekomstplannen. We hopen de komende tijd heel veel getalenteerde 

nieuwkomers terug te zien op kranten-, radio- televisieredacties en in de 

kolommen van kranten en tijdschriften. 

Het Handboek Journalistieke Inburgering is
een publicatie van Stichting ONfile,
een netwerkorganisatie voor gevluchte journalisten, 
schrijvers en andere mediaprofessionals.
ONfile (onfile.eu) is opgericht in 1996 met als doel 
de positie van gevluchte journalisten en schrijvers 
in Nederland te versterken. In de daaropvolgende 
jaren is de achterban van de stichting uitgebreid 
met filmmakers en andere mediaprofessionals. Het 
netwerk van ONfile bestaat uit mediaprofessionals 
uit 35 verschillende landen, waaronder nieuwkomers 
en mensen die al langer in Nederland zijn.
De kennis en ervaring die in al die jaren zijn 
opgedaan, hebben we geprobeerd te bundelen 
in dit boek. We zouden het fijn vinden als deze 
publicatie mediaorganisaties inspireert om meer
te gaan samenwerken met gevluchte professionals. 
Als jullie voor de koffie zorgen, komen we graag 
langs om daarover het gesprek aan te gaan.
Afspraken via Anouk Rees, communicatie@onfile.eu
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Besan Zarzar
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Inmiddels is Besan Zarzar Nederlander. Eindelijk heeft ze een nationaliteit. 

Hoewel ze in Syrië is geboren, had ze niet de Syrische nationaliteit. Ze was 

enkel een vluchteling, omdat haar ouders Palestijnen zijn. Als ze zichzelf moet 

beschrijven, komen al deze identiteiten naar boven. Syriër, vluchteling, Palestijn 

en ook Nederlander. 

‘Ik ben door al deze identiteiten de journalist Besan geworden. Vooral omdat ik 

mezelf wilde zijn, niet een spreekbuis voor wat de anderen via mij willen zeggen. 

Die wens ontstond nadat ik mijn studie journalistiek in Syrië had afgerond, en 

een tijdje als radiopresentator werkte. Ik stopte er na enkele maanden mee 

omdat ik me niet vrij voelde om te zeggen wat ik dacht.’

Daar is sinds ze in 2015 naar Nederland vluchtte langzaam maar zeker 

verandering in gekomen. ‘Voor mij is de journalistiek geen beroep, vooral een 

passie. In Nederland kreeg ik de kans om mijn passie volledig uit te oefenen.’ 

Toch was het niet vanzelfsprekend dat Besan in Nederland in de journalistiek 

terecht zou komen. Ik moest vanaf de eerste dag hier hard studeren, veel 

mensen ontmoeten en vooral kansen grijpen. Zo heb ik de Nederlandse Besan 

gecreëerd.’

Dat de 
hoofdredacteur 
een kopje koffie 
brengt, is in Syrië 
ondenkbaar
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Deze nieuwe Besan voelt zich door haar ervaringen in Nederland veel vrijer. 

Daardoor ze leerde ook om ‘anderen’ te accepteren; mensen met een andere 

religie, cultuur of achtergrond. Volgens haar was dit een soort van ‘cultuurshock’. 

‘Hoewel ik hier als vluchteling naartoe kwam, werd ik over het algemeen 

geaccepteerd. En dat terwijl ik heel anders ben. De mensen die ik ontmoette 

lieten me de dingen op mijn eigen manier doen. Dat helpt mij op mijn beurt om 

de ander te begrijpen en te accepteren.’

Door deze ‘les’ voelt Besan zich thuis in Nederland. ‘Hier kan ik me op mijn 

rechten beroepen. Ik kan ook mijn mening uiten. En vooral kan ik mezelf zijn. 

En dat voelt elke dag nog steeds bijzonder.’ Maar deze les kon Besan alleen 

leren doordat ze uit haar ‘schulp’ kwam. ‘Als ik geen nieuwe ervaringen durf op 

te doen, hoe kan ik Nederland dan leren kennen? Alle nieuwkomers moeten 

proberen uit hun schulp te kruipen — en Nederlanders zelf eigenlijk ook. Alleen 

zo kunnen ze anderen met verschillende kleuren zien, hun meningen horen, met 

ze communiceren, ze accepteren.’

Dat is het geheim van haar succes in Nederland. ‘Ik ben hier in 2016 als 

columnist bij het Haarlems Dagblad begonnen. Daar schreef ik onder andere 

over integratie, over het verschil tussen Syrië en hier, over de gevoelens van een 

vreemdeling. De redacteur van de krant leerde ik kennen via VluchtelingenWerk. 

Als ik geen contact met deze organisatie had gezocht, had ik deze kans niet 

gekregen.’

De ervaring bij het Haarlems Dagblad was voor Besan een soort ‘identiteitskaart’. 

‘Via mijn columns leerden Nederlanders me kennen. Wie Besan is, waar ze 

vandaan komt en wat ze voor de Nederlandse samenleving kan betekenen.’

Ook de kans op de functie als redacteur en vertaler voor het platform Net In 

Nederland van omroep NTR heeft ze met beide handen gegrepen. ‘Ik heb daar 

geprobeerd om een brug te bouwen tussen nieuwkomers en Nederlanders. 

Vooral met een videoserie die nieuwkomers meer over Nederland vertelt. Die 

was ontzettend populair’.

‘Het was een geweldige ervaring’, benadrukt Besan. Vanuit deze ervaring zag ze 

hoe belangrijk het is dat Nederlandse werkgevers kansen bieden aan gevluchte 

journalisten. ‘Ik leerde bij de NTR de journalistieke sfeer in Nederland kennen. 

De hoofdredacteur zat naast me, bood me een kopje koffie aan en kwam dat 

vervolgens brengen. Dat is ondenkbaar in Syrië. Op die manier ging ik ook met 

andere collega’s om. Ik mocht alles zeggen. Dat maakte het communiceren een 

stuk eenvoudiger.’

Na een jaar in Hilversum werken begon ze met de bachelor Midden-

Oostenstudies aan de Universiteit van Leiden. Daar is ze nog steeds mee bezig. 

‘Ik zag hoe belangrijk het is om een Nederlands diploma te halen. En het is voor 

mij interessant om te weten hoe Nederlanders over het Midden-Oosten denken. 
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Bovendien is het mijn allergrootste droom om als correspondent in ofwel het 

Midden-Oosten, ofwel Nederland te werken.’

Ondertussen werkt Besan als freelance journalist, onder meer voor een 

Arabische tv-zender, en maakt ze Arabischtalige podcasts en YouTube-video’s. 

Daarvoor werkte ze drie maanden als freelance redacteur bij een tv-zender 

in Frankrijk. Die ervaring was niet onverdeeld positief. ‘Er waren aspecten aan 

het redactionele beleid waar ik het niet mee eens was en die mij beletten om 

te doen wat ik graag wilde. Daarom diende ik mijn ontslag in. Mijn vrijheid en 

onafhankelijkheid als journalist zijn voor mij het belangrijkste.’ 

Journalistiek is volgens Besan ‘een ongewoon beroep’. Je deelt je principes 

en ideeën. ‘Ik kan dit niet doen binnen een systeem met een beleid en retoriek 

waarin ik niet geloof. In Syrië heb je geen keus. Er is maar één lijn, de lijn van de 

overheid. Als journalist moet je je daaraan houden. In Nederland doe ik, tot nu 

toe, niets waar ik niet in geloof.’ 

Besan hoopt dat ze ooit het ‘Nederlandse journalistieke model’ naar Syrië kan 

overbrengen. ‘Journalisten zoals er in Nederland zijn heeft Syrië hard nodig, 

evenals vrijheid van meningsuiting en het respecteren en accepteren van de 

ander. Dat zou een heel goed voorbeeld zijn voor mijn toekomstige Syrië.’

Het belangrijkste gevoel dat Besan na al haar ervaringen in Nederland heeft is 

‘trots’. Vooral omdat ze ondanks alle moeilijkheden niet heeft opgegeven. ‘Nooit 

had ik gedroomd dat ik in Nederland zou wonen of werken, maar het is er toch 

van gekomen. Het is een kans, maar ook een grote uitdaging. Daarom blijf ik 

openstaan voor alle mogelijkheden. Dat is mijn kracht, en dat maakt me tot wie ik 

vandaag ben.’

 

Besan Zarzar is journalist en spreker. 
Ze is in 1990 in Damascus geboren 
en opgegroeid. Momenteel woont ze 
in Haarlem.
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Media in 
Nederland
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Hoofdstuk 1

Voor een klein land heeft Nederland ontzettend veel kranten, tijdschriften en 
omroepen. Er zijn landelijke media, regionale en lokale media en media die 
zich richten op specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, sporters of 
autoliefhebbers. Als we het over al die media hebben, gebruiken we vaak de 
metafoor ‘medialandschap’. Maar zo overzichtelijk als het echte Hollandse 
landschap is, met zijn kaarsrechte sloten en onbelemmerde uitzichten tot 
aan een verre horizon, zo chaotisch en rommelig is het medialandschap. We 
snappen dat het als nieuwkomer lastig is om al die mediamerken uit elkaar 
te houden en op waarde te schatten. Vervelend, want je wilt natuurlijk weten 
waar voor jou als professional de beste kansen liggen. Daarom proberen we in 
dit hoofdstuk een beetje orde te scheppen in de chaos. 

1.1 Links of rechts?

Veel gevluchte journalisten zijn afkomstig uit landen waar media sterk onder 

controle staan of zelfs eigendom zijn van de staat, of waar het gebruikelijk 

is dat mediaorganisaties nauw verbonden zijn met politieke partijen. Als 

nieuwkomer in Nederland vraag je je misschien af hoe dat hier zit, en welke 

kranten of omroepen ‘links’ of ‘rechts’ zijn. We gaan geen overzicht geven van 

alle media met bijbehorende politieke kleur, maar we kunnen er wel in zijn 

algemeenheid iets over zeggen. Daarvoor is het nodig om iets te vertellen over 

de geschiedenis van de media in Nederland. 

Vanaf het eind van de negentiende eeuw gingen verschillende religieuze 

en ideologische groepen in de Nederlandse samenleving zich steeds 

meer afzonderen van elkaar. Het leven van rooms-katholieken, protestants-

christelijken, socialisten en liberalen speelde zich in toenemende mate 

af in eigen kring. Iedere groep had zijn eigen politieke partij, vakbonden, 

onderwijsinstellingen, sportverenigingen, woningbouwverenigingen en ook 

eigen kranten, tijdschriften en omroepen. Dit verschijnsel noemen we ‘verzuiling’. 

In deze tijd onderhielden media vaak hechte banden met politieke partijen, 

kerken en andere maatschappelijke organisaties. Binnen een zuil waren de 

lijntjes kort en leverde je niet al te veel kritiek op elkaar.  

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werden de zuilen stukje bij beetje 

weer afgebroken (‘ontzuiling’). Vandaag de dag is van de zuilen in de media 

weinig over. Zo vormt de van oorsprong protestants-christelijke omroep NCRV 
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tegenwoordig samen met de rooms-katholieke KRO één organisatie, en fuseerde 

de socialistische omroep VARA met ‘jongerenomroep’ BNN. De Volkskrant is 

allang niet rooms-katholiek meer en bij de van oorsprong protestantse VPRO 

werden de dominees eind jaren zestig de deur uit gewerkt. Daarmee is niet 

gezegd dat Nederlandse media hun politieke kleur helemaal hebben verloren. 

Kranten, omroepen, tijdschriften en online media hebben een eigen visie en 

identiteit, die je herkent in onder meer hun onderwerpkeuze, invalshoeken en 

toon. De ‘linkse’ Groene Amsterdammer zal eerder berichten over de positieve 

kanten van de multiculturele samenleving dan het ‘rechtse’ opinietijdschrift 

Elsevier. De ‘rechtse’ Telegraaf is doorgaans kritischer over bijvoorbeeld 

duurzaamheidsbeleid dan de ‘progressieve’ Volkskrant.

Bovendien zijn er de laatste jaren nieuwe media bijgekomen die zich juist weer 

proberen te onderscheiden door hun politieke kleur. De nieuwe omroepen 

WNL en PowNed zijn bijvoorbeeld uitgesproken rechts-conservatief. En online 

ontstaan veel kleinere, vaak onafhankelijke media die een politiek standpunt 

innemen, zoals het linkse Joop.nl en het rechtse TPO.nl. Met verzuiling heeft dit 

niks meer te maken. Wel hebben we het tegenwoordig over de ‘filterbubbels’ 

waarin mediaconsumenten zich bevinden (‘linkse’ mensen die vooral linkse 

berichtgeving ‘consumeren’, rechtse mensen vooral ‘rechtse’). 

1.2 Kranten en tijdschriften

Nederland heeft negen landelijke kranten die dagelijks verschijnen. De kranten 

met de grootste oplages zijn De Telegraaf en Algemeen Dagblad (AD), gevolgd 

door de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. Die laatste drie kranten 

worden soms aangeduid als ‘kwaliteitskranten’, om ze te onderscheiden van de 

‘populaire’ Telegraaf en AD. In het Engels zou je hiervoor de termen tabloid en 

broadsheet gebruiken. 

Over het algemeen kun je zeggen dat kwaliteitskranten meer investeren in 

onderzoeksjournalistiek dan populaire kranten en dat er meer ruimte is voor 

langere verhalen en voor ‘elitaire’ onderwerpen als literatuur en wetenschap. De 

populaire kranten besteden weer meer aandacht aan criminaliteit, entertainment, 

sport en ‘human interest’-verhalen. Het taalgebruik in de populaire kranten 

is ook eenvoudiger dan in de kwaliteitskranten. De verschillen zeggen vooral 

iets over het profiel van de kranten en de verschillende groepen lezers die zij 

bedienen; het wil niet zeggen dat de verslaggeving van AD en Telegraaf minder 

goed is of dat daar minder goede journalisten werken.

De dagbladen Trouw, Reformatorisch Dagblad (RD) en Nederlands Dagblad 

(ND) zijn protestants-christelijk. Bij Trouw speelt het geloof geen grote rol 
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meer, maar voor de veel kleinere RD en ND is dit nog erg belangrijk. Voor het 

Financieele Dagblad, de naam zegt het al, zijn economische onderwerpen het 

belangrijkst. 

Naast de landelijke dagbladen zijn er regionale kranten en lokale kranten. 

Regionale kranten schrijven vooral over het nieuws in hun regio. Zo bericht 

Het Parool over Amsterdam en omstreken, het Dagblad van het Noorden over 

Groningen en Drenthe en De Gelderlander over Gelderland en het noordelijke 

deel van Noord-Brabant en Limburg. Lokale kranten verschijnen meestal 

een keer per week en worden doorgaans gratis huis-aan-huis bezorgd. Vaak 

worden ze deels door vrijwilligers gemaakt. De laatste jaren verdwijnen door 

bezuinigingen en wegvallende inkomsten steeds meer van deze titels. 

Dan de tijdschriften. Een belangrijke categorie zijn de ‘opiniebladen’. Dit zijn 

wekelijks, tweewekelijks of maandelijks verschijnende tijdschriften waarin veel 

aandacht is voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. De grootste 

twee zijn Elsevier en De Groene Amsterdammer, dit zijn ook de enige die 

nog wekelijks verschijnen. HP|DeTijd en Vrij Nederland zijn maandbladen. Het 

feministische Opzij verschijnt negen keer per jaar, OneWorld (dat veel schrijft 

over duurzaamheid en de multiculturele samenleving) acht keer per jaar. 

Naast de opiniebladen zijn er letterlijk honderden tijdschriften in 

verschillende categorieën als mannenbladen, vrouwenbladen, lifestylebladen 

en thematijdschriften – te veel om hier op te noemen. Het beste kun je 

een keer naar de bibliotheek of naar de boekhandel gaan om daar het 

tijdschriftenaanbod te bekijken. Of je nu op zoek bent naar een baan, een stage 

of een tijdschrift waar je als freelancer een verhaal kunt pitchen (zie hoofdstuk 

3), het is altijd slim om verder te kijken dan alleen de bekende titels. 
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1.3 Omroepen

In Nederland zijn er twee soorten omroepen: publieke en commerciële. Beide 

soorten maken televisie, radio en hebben een website. Vrijwel alle publieke 

omroepen en sommige commerciële geven daarnaast ook een televisiegids 

uit voor leden of kijkers. Commerciële omroepen zijn bedrijven. Zij maken winst 

en zijn afhankelijk van reclame- en sponsorinkomsten. Publieke omroepen zijn 

verenigingen met betalende leden. Zij ontvangen naast deze ledengelden ook 

financiering van de overheid. Hun programma’s worden uitgezonden op de 

publieke televisienetten NPO 1, NPO 2 en NPO 3 en de verschillende NPO-

radiozenders.

Een speciale categorie vormen de ‘taakomroepen’ NOS en NTR. Deze omroepen 

hebben als wettelijke ‘taak’ om te zorgen voor onafhankelijke nieuwsvoorziening 

(NOS) en informatie, educatie en cultuur (NTR). De taakomroepen hebben 

geen leden en worden dus volledig gefinancierd door de overheid. NOS is de 

nationale nieuwszender die je waarschijnlijk kent van Het Journaal en andere 

nieuwsprogramma’s. Daarnaast maakt NOS ook sportprogramma’s en doet het 

verslag van belangrijke evenementen. Hoewel critici soms iets anders beweren, 

is NOS geen ‘staatsomroep’, maar een onafhankelijke organisatie. 

Publieke omroepen

AVROTROS
BNN VARA
KRO NCRV
Omroep MAX 
EO
VPRO
WNL, PowNed en Human
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De NTR maakt programma’s over kunst en cultuur, minderheden, jeugd, educatie 

en achtergrondjournalistiek. Een interessante activiteit van NTR is Net in 

Nederland (NiN), een online platform voor nieuwkomers. NiN publiceert video’s 

van andere publieke omroepen met Nederlandse en Arabische ondertiteling 

en maakt ook eigen video’s en artikelen met informatie die nuttig is voor 

nieuwkomers. Alle redacteuren zijn (Arabischtalige) journalisten met een 

vluchtelingenachtergrond. 

De taakomroepen en landelijke publieke omroepen zijn allemaal gevestigd op 

het Mediapark in Hilversum. Daarnaast zijn er verspreid door het land dertien 

regionale publieke omroepen en meerdere lokale publieke omroepen (waarvan 

sommige alleen radio maken). De lokale of regionale omroepen blijken vaak 

‘kweekvijvers’ voor talent. Veel bekende radio- en televisiemakers begonnen er 

ooit hun loopbaan. Ook voor nieuwkomers zijn dit vaak goede plekken om de 

eerste stappen te zetten op het journalistieke pad. Zo liepen de afgelopen jaren 

al meerdere journalisten met een vluchtelingenachtergrond stage bij NH Nieuws 

(voorheen RTV NH), de regionale omroep voor Noord-Holland. 

Dit zijn nieuwe omroepen met een ‘voorlopige erkenning’

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dat verantwoordelijk is voor het omroepbestel. Dit betekent 

dat zij voor een periode van vijf jaar mogen uitzenden. Na 

afloop van deze periode wordt besloten of zij definitief 

worden toegelaten tot het bestel. Dit hangt onder meer 

af van het aantal leden en van of de programma’s iets 

toevoegen aan het bestaande programma-aanbod.
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1.4 Online

Er is in Nederland geen enkel serieus journalistiek medium zonder website. De 

meeste kranten voeren inmiddels een ‘digital first’-beleid, wat betekent dat ze 

content eerst online publiceren en pas daarna in hun krant of tijdschrift. Veel 

printmedia zeiden papier en drukinkt helemaal vaarwel, om volledig online 

verder te gaan. Ook zijn er nieuwsmedia die van begin af aan alleen online 

aanwezig waren. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk Nu.nl, een van de 

best bezochte nieuwswebsites van Nederland. Ook De Correspondent en Follow 

the Money zijn digital natives die meteen online zijn gestart. 

Doordat het goedkoper is een website te beginnen dan een krant of een 

tijdschrift, is er online veel ruimte voor experimenten en voor kleinschalige 

journalistieke platforms die zich richten op doelgroepen die de ‘traditionele’ 

media niet bereiken. Feitelijk heeft internet de productie en distributie van 

journalistiek gedemocratiseerd. Het betekent onder andere dat er online kansen 

zijn voor mediaprofessionals die minder makkelijk toegang hebben tot de 

gevestigde media, zoals nieuwkomers. 

Je kunt als freelancer je werk ook publiceren zonder tussenkomst van een 

uitgever, krant of tijdschrift. Dat kan op social media of op je eigen website, maar 

ook via kanalen als YouTube (voor videomakers) en Soundcloud (voor podcasts). 

Zelf een boek publiceren in digitale vorm (e-book) en verkopen, bijvoorbeeld via 

Amazon of Kobo Writing Life, is ook mogelijk. Voor schrijvende journalisten is het 

platform reportersonline.nl interessant. De site werkt met een donatieknop: als 

lezers je stuk goed vinden, kunnen ze een bedrag doneren waarvan jij als auteur 

het grootste deel zelf mag houden. Het is niet altijd even makkelijk om geld 

te verdienen met deze vormen van (zelf)publicatie. Je moet niet alleen goede 

content maken, maar ook zorgen dat je een groot publiek bereikt. Zo helpt het 

enorm als je op social media veel volgers hebt. 
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Kijk ook eens naar kleinschalige online platforms waar je zou kunnen publiceren. 

Voor Farsitaligen is het vanuit Nederland opererende Radio Zamaneh misschien 

interessant. Vergelijkbaar, maar dan gericht op Soedan, is het Engels- en 

Arabischtalige Dabanga Sudan. Zo zijn er meer voorbeelden van online media 

die behoefte hebben aan journalisten met kennis over een bepaalde regio. 

Het journalistieke platform RFG Magazine bestaat sinds 2017 en is zelfs 

speciaal opgericht voor journalisten met een vluchtelingenachtergrond. RFG 

koppelt nieuwkomers aan ervaren Nederlandse collega’s (‘buddies’). Zij kunnen 

meedenken over verhalen die voor een Nederlands lezerspubliek interessant 

zijn, adviseren over invalshoeken en helpen bij het redigeren van teksten in 

vlekkeloos Nederlands. Daarnaast organiseert het team van RFG regelmatig 

trainingen en workshops, en helpen ze bij het vinden van een stageplaats. Om 

je bij RFG aan te sluiten is het niet nodig dat je al perfect Nederlands schrijft 

of spreekt. RFG vertaalt ook uit andere talen. Een kleiner, maar vergelijkbaar 

initiatief is Majalla.nl. 
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1.5 Literatuur en film

Veel journalisten met een vluchtelingenachtergrond zijn creatieve duizendpoten. 

Hun Nederlandse collega’s steken er bleekjes bij af. Zo is het vrij gebruikelijk dat 

mensen ervaring hebben met werken voor krant, radio en televisie. Maar ook 

wordt de journalistiek vaak gecombineerd met literatuur of film. Hoewel dit in de 

eerste plaats een handboek is voor journalisten, willen we toch kort iets zeggen 

over deze sectoren. 

Literatuur
Dat Nederlandse lezers interesse hebben in literatuur van gevluchte schrijvers, 

blijkt wel uit de successen van auteurs als Kader Abdolah, Rodaan Al Galidi 

en Vamba Sherif. Maar voordat je gelezen kunt worden, moet je zorgen dat 

iemand jouw werk wil uitgeven. Dat is niet eenvoudig. Sommige uitgevers krijgen 

dagelijks meerdere manuscripten toegestuurd en zijn daarom zeer kritisch. 

Je kunt beter een ‘boekvoorstel’ sturen dan een compleet manuscript. In zo’n 

voorstel leg je kort uit wie je bent en wat voor soort boek je wilt schrijven of 

hebt geschreven (fictie of non-fictie, literatuur, crime, fantasy, kinderboek?). 

Voeg daarbij een eerste hoofdstuk van je boek. 

In plaats van meteen aan een roman te beginnen, kun je ook eerst een kort 

verhaal of gedichten publiceren in een literair tijdschrift. Het voordeel is dat 

je daarmee al een beetje naamsbekendheid opbouwt, waardoor een uitgever 

eerder interesse zal hebben in je manuscript. Ook kun je testen hoe mensen 

jouw werk waarderen. Verder zijn er literaire bijeenkomsten waar je werk kunt 

voordragen. Spannend, maar het zijn vaak leuke avonden waar je bovendien 

andere schrijvers kunt ontmoeten. 

Zelf een boek publiceren in digitale vorm (e-book) en verkopen kan via 

bijvoorbeeld Amazon of Kobo Writing Life. Daarnaast zijn er zogenoemde ‘print-

on-demand’ (POD)-uitgevers, zoals Boekscout of Boekenplan. Hoewel zij soms 

zelf anders beweren, zijn dit geen reguliere uitgevers. Het grootste verschil is 

dat je boek niet offset in een grote oplage wordt gedrukt, maar wordt geprint 

zodra er een koper is. Dit betekent dus ook dat boekhandels en bibliotheken 

jouw boek niet snel zullen verkopen of uitlenen. 

De meeste POD-uitgevers bieden de keuze tussen uitgeven in eigen beheer, 

waarbij je zelf het auteursrecht behoudt maar ook zelf de kosten moet betalen, 

of uitgeven met een uitgeefcontract. Een contract met een POD-uitgever lijkt 

aantrekkelijk, want je boek wordt uitgegeven zonder dat het jou geld kost. Je 

krijgt zelfs een klein percentage van de opbrengst. Maar pas op, er zijn grote 

nadelen. Om te beginnen besteden de meeste van deze uitgevers geen of 
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nauwelijks tijd aan correctie en redactie. Verder zijn hun contracten vaak zeer 

nadelig voor de auteurs - in sommige gevallen ben je zelfs je auteursrecht 

volledig kwijt. Ook doen de meeste POD-uitgevers weinig aan publiciteit, je 

moet zelf zorgen dat je boek een succes wordt. Het is verstandig om deze zaken 

- auteursrecht en publiciteit - vooraf te bespreken, zodat je weet waar je aan toe 

bent. 

Film
Nederland heeft een kleine maar actieve en professionele filmindustrie. Er zijn 

een aantal grotere productiemaatschappijen en veel kleine, onafhankelijke 

producenten. Ook zijn er filmfestivals die internationale bekendheid genieten, 

zoals het International Filmfestival Rotterdam (IFR) en Internationaal 

Documentaire Festival (IDFA). Een goed startpunt om je te oriënteren is de 

website van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Daar 

vind je ook een pagina met links naar andere nuttige bedrijven en organisaties 

in de filmsector. 

De beste tip die we je kunnen geven is de Buddy Film Foundation. Deze 

organisatie koppelt gevluchte filmprofessionals aan hun Nederlandse collega’s. 

Ook proberen ze gevluchte professionele filmmakers en creatieven door middel 

van workshops, coaching en concrete filmprojecten te helpen naar betaald werk.

Bekende literaire uitgevers

Ambo/Anthos
Atlas Contact
De Bezige Bij
Nieuw Amsterdam
Overamstel Uitgevers
Podium
Singel Uitgeverijen
Uitgeverij Cossee
Uitgeverij Meulenhoff
Uitgeverij Prometheus

Bekende literaire tijdschriften

Hollands Maandblad
De Gids
Tirade
De Revisor
Awater 
Armada 
Hard/hoofd
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Ishmail Kamara



23

Ik ben niet
de ambassadeur 
van vluchtelingen
Ishmail Kamara werd geboren in Sierra Leone. Als puber moest hij stoppen met 

de middelbare school om het werk van zijn vader op de boerderij over te nemen. 

Toch werd hij een dichter en schrijver die mediteert en positivisme en optimisme 

predikt. Maar om te worden wie hij vandaag is, moest hij eerst om ‘traditionele 

en sociale’ redenen, waarover hij niet wilt uitwijden, uit zijn land vluchten.

Zo belandde hij in 2012 in Nederland.

Al ruim zeven jaar verblijft hij hier nu zonder verblijfsvergunning. Dat heeft hem 

er niet van weerhouden zijn eigen weg te vinden. ‘Toen mijn asielaanvraag

werd afgewezen, werd ik dakloos. Ik zwierf door de straten van Rotterdam.

Ik was jong en had niets, maar ik weigerde op te geven. Ik wilde de taal leren, 

omdat ik hier wilde blijven. Bij toeval vond ik een plek in de stad waar ik kon 

wonen én Nederlands leren.’

Later wist hij dankzij zijn openheid en zijn passie voor voetbal en creatief 

schrijven veel mensen te inspireren. Hij werd een van de gezichten van 

Rotterdam. ‘Ik ging voetballen bij een amateurclub en trainde er kinderen.

Zo leerde ik veel mensen kennen en kon ik mijn zorgen en angsten overwinnen. 

Zij herkenden mijn aangeboren talent voor het vertellen van verhalen, dat ik

van mijn voorouders heb geërfd.’

In de Nederlandse cultuur – een cultuur waarin het geschreven woord een 

belangrijke rol speelt – wachtte Ishmail een ander lot dan dat van zijn grootouders. 

‘Toen ik verhalen vertelde aan een vriend, zei hij dat hij een schrijver in mij zag. 

Toen ik dit hoorde moest ik eerst lachen. Ik had er nooit over nagedacht. Na een 

paar dagen pakte ik pen en papier. Eerst lachte ik naar het papier en daarna 

schreef ik mijn gedachten op. Het publiek heeft deze verhalen met grote liefde 

ontvangen. Dat verraste me. Hierdoor heb ik mijzelf kunnen ontdekken.’
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Inmiddels wordt Ishmails werk als dichter en schrijver gepubliceerd. Zijn 

gedichten zijn te lezen in het Nederlands en in het Engels. Begin 2020 

verscheen zijn eerste roman: A Hundred Golden Horses – A Journey to the 

Promised Land. Deze roman vertelt het verhaal van een jong kind dat door het 

leger wordt gerekruteerd. Als hij ontsnapt uit het trainingskamp, gaat hij op reis 

naar het Beloofde Land. Onderweg valt hij in handen van een mensenhandelaar. 

Uiteindelijk belandt hij in een vreemd land. Daar moet hij worstelen om een 

nieuw leven op te bouwen.

‘De roman is geïnspireerd op mijn verhaal, mijn situatie en mijn karakter.

Het kostte me vijf jaar om het op te schrijven en ik benaderde meer dan vijftig 

uitgevers om het te publiceren. Geen van de obstakels waarmee ik werd 

geconfronteerd, belette me om door te gaan, omdat ik geloofde in mezelf en in 

wat ik schrijf.’

Het succes dat Ishmail ‘uit het niets’ heeft verworven, vooral met de publicatie 

van zijn boek, moedigde hem aan om vast te houden aan zijn positieve kijk op 

het leven en aan zijn verlangen om ‘alle moeilijke dingen’ op papier te zetten. 

‘Vasthouden aan de positieve kant van het leven is een keuze. Ik heb er vanaf 

het begin voor gekozen. Het hielp me mijn sterke punten te ontdekken en mezelf 

te ontwikkelen. Bij elke fase die ik passeer, zeg ik tegen de oude Ishmail: brave 

jongen. Ik ben trots op je. Laten we de reis vervolgen!’

Deze houding komt terug in zijn kijk op de Nederlandse samenleving en zijn 

integratie daarbinnen. Ook al is en blijft hij Afrikaan, hij heeft veel van Nederland 

geleerd. ‘Niet alle Nederlanders accepteren mijn aanwezigheid hier. Maar wat ik 

in de afgelopen zeven jaar heb ervaren, is dat velen van hen me verwelkomen. 

En dat er in Nederland plek is voor iedereen. Een plek die iedereen zelf moet 

veroveren.’

Die plek is voor Ishmail vooral Rotterdam, waar hij zich nu ‘volledig thuis’ 

voelt. ‘Rotterdam heeft een open samenleving, met mensen van verschillende 

achtergronden. Mensen zijn direct en beoordelen een ander niet op zijn 

achtergrond. Het is een multiculturele en gastvrije stad die mij met open armen 

heeft verwelkomd en die me heeft geholpen te worden wie ik vandaag ben.’

Hoewel de burgeroorlog in Sierra Leone niet de directe reden was voor zijn 

vlucht, heeft deze een grote impact gehad op Ishmails leven en wereldbeeld.

‘De oorlog van toen ik klein was keert nog altijd terug in mijn nachtmerries. 

Vanwege de oorlog moest mijn vader me van school halen, en verloor ik een 

aantal van mijn familieleden. Door wat ik meemaakte ben ik stiller in mijn 

dagelijks leven en word ik gedwongen om altijd terug te kijken. Maar het dwingt 

me ook om te geloven dat ik kan overleven.’
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Naast het schrijven werkt Ishmail samen met organisaties die vluchtelingen 

helpen. Hij geeft onder andere creatieve schrijfworkshops voor jonge 

vluchtelingen. Hij presenteert zich dan niet als vluchteling, maar ‘gewoon als 

Ishmail’. ‘Ik heb een achtergrond als vluchteling en ik schaam me daar niet 

voor. Maar ik geloof graag dat ik anderen inspireer via mijn werk, en niet alleen 

doordat ik hun nieuwsgierigheid naar de zielige vluchteling kan bevredigen. 

Vraag mij maar liever niet over vluchtelingen. Ik ben niet hun ambassadeur. Ik 

ben de ambassadeur van mijn eigen werk.’ 

Terwijl de hele wereld in brand lijkt te staan, klampt Ishmail zich vast aan zijn 

droom van ‘een open en gelijkwaardige wereld’, waarin niemand gedwongen 

is zijn land te verlaten. ‘Alle oorlogen, onrust en vluchtelingenstromen in de 

huidige wereld worden veroorzaakt door de ongelijkheid waarop de wereldorde 

is gebouwd. Er gaat dus veel mis. Maar de wereld verandert en ik ben optimist. 

Over ongeveer vijftig jaar zouden alle wereldburgers hetzelfde paspoort moeten 

hebben.’

Ishmail Kamara is dichter, spreker en schrijver.
Hij werd geboren in Mambolo Chiefdom,
Sierra Leone.
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Aan het werk
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Hoofdstuk 2

Misschien heb je al ervaring opgedaan in de Nederlandse media, als 
freelancer of in vaste dienst bij een mediabedrijf. In dat geval zal sommige 
informatie in dit hoofdstuk je al bekend zijn. Sta je als journalist met een 
vluchtelingenachtergrond nog aan het begin van je loopbaan in Nederland, 
dan heb je ongetwijfeld veel vragen. In het vorige hoofdstuk legden we kort 
uit hoe de Nederlandse media zijn georganiseerd. Nu gaat het erom hoe jij 
een plek kunt veroveren in dat ‘medialandschap’. Hoe en waar begin je en wat 
zijn je mogelijkheden? 

2.1 Taalvaardigheid

Voor vrijwel ieder beroep in Nederland is een goede beheersing van de 

Nederlandse taal belangrijk, maar in de journalistiek is het zo goed als onmisbaar. 

Zeker als schrijvend journalist is taal je belangrijkste gereedschap. Als je in 

Nederland aan het werk wil als journalist, moet je dus streven naar een zo goed 

mogelijke beheersing van de Nederlandse taal.

In de meeste inburgeringscursussen leer je Nederlands op taalniveau A2. Je kunt 

er ook voor kiezen om het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) te 

doen. Dat kan op twee taalniveaus: B1, waarmee je een opleidingen kan volgen 

op mbo 3 of mbo 4-niveau, of B2, waarmee je kunt studeren aan het hbo of de 

universiteit. Stageplaatsen of werkervaringsplekken zullen in de meeste gevallen 

minimaal om niveau B1 of B2 vragen.

Het kost tijd voordat je een nieuwe taal echt goed beheerst. En de kans is groot 

dat je als nieuwkomer de taal nooit zo vloeiend leert spreken en schrijven als 

iemand die het Nederlands als eerste taal heeft. Laat je daar vooral niet door 

ontmoedigen. Natuurlijk is taal belangrijk in de journalistiek, maar het is niet het 

enige wat telt en niet het enige wat jij te bieden hebt. Je expertise, ervaringen 

en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Als jij een belangrijk verhaal kunt 

maken over ontwikkelingen in bijvoorbeeld Jemen dankzij jouw toegang tot lokale 

bronnen en je kennis over het land, dan kan dat voor een redactie bijzonder 

waardevol zijn – ook als het Nederlands waarin je schrijft niet foutloos is. En voor 

een ervaren fotograaf, geluidsman, cameraman of videojournalist is een perfecte 

beheersing van de taal niet nodig om goed werk te kunnen leveren. 

Daarnaast zijn er meestal wel mogelijkheden om in een andere taal te werken. 

Als je Nederlands (nog) niet zo goed is, maar bijvoorbeeld je Arabisch, Engels of 

Frans wel, onderzoek dan of er geen internationale publicaties zijn waar je voor 
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kunt werken of bij kunt pitchen. 

Ook is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om iemand te vragen om je teksten naar 

het Nederlands te vertalen of je Nederlands te verbeteren. Google Translate en 

vergelijkbare vertaalprogramma’s worden ook steeds beter. En de automatische 

spelling- en grammaticacontrole van bijvoorbeeld Word is je beste vriend. 

2.2 Opleidingen

Er zijn in Nederland meerdere journalistiekopleidingen op hbo- en 

universitair niveau. De grootste en bekendste opleiding is de voltijd School 

voor Journalistiek in Utrecht, maar ook Hogeschool Windesheim in Zwolle, 

Fontys Hogescholen in Brabant en de Christelijke Hogeschool Ede bieden 

een bacheloropleiding journalistiek aan. Je kunt ook kiezen voor een 

masteropleiding journalistiek aan een universiteit (sommige masters heten 

‘mediastudies’ of ‘media & communicatie’). Alle universiteiten, behalve de 

technische universiteiten, bieden tegenwoordig een dergelijke master. Er zijn 

onderling wel verschillen. Zo heeft de Universiteit van Amsterdam als enige een 

‘duaal’ masterprogramma met als vast onderdeel een stage van drie maanden 

– hoewel het bij de meeste andere masters ook mogelijk is om stage te lopen. 

De master Media & Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

onderscheidt zich weer door veel nadruk te leggen op ondernemerschap. 

Ook op het mbo zijn er studierichtingen (in de meeste gevallen op mbo 

4-niveau) die opleiden tot een baan in de media, bijvoorbeeld als cameraman, 

video-editor of redactiemedewerker. 

Je kunt je alleen inschrijven op het mbo, hbo of de universiteit als je 

over de juiste vooropleiding beschikt. In het geval van mbo 4 (ook wel 

‘middenkaderopleiding’ genoemd) is dat een diploma vmbo KB/GL/TL, een 

bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt 

doorlopen, of een diploma mbo niveau 2 of 3. Voor het hbo heb je een havo, 

vwo of mbo 4-diploma nodig en voor de universiteit een vwo- of hbo-diploma. 

Als je wilt weten of jouw in het buitenland behaalde diploma’s toegang geven tot 

een Nederlandse vervolgopleiding, kun je je diploma’s laten ‘waarderen’ via het 

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Voor 

nieuwkomers is deze waardering in de meeste gevallen gratis. 

Als je 21 jaar of ouder bent en je voldoet niet aan de toelatingseisen voor 

een hbo- of universitaire opleiding, dan is er ook de mogelijkheid van een 

21+-toelatingsonderzoek of ‘colloquium doctum’. Hogescholen organiseren het 

21+-toelatingsonderzoek zelf. Meestal staat op de website van een hbo wel 
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uitgelegd hoe je je hiervoor kunt aanmelden en wat de voorwaarden zijn. Om via 

een colloquium doctum toegelaten te worden tot een universiteit, moet je de 

benodigde vwo-certificaten halen via Staatsexamens. Aanmelden kan op de site 

van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit is geen gemakkelijke route, want je 

moet een pakket kiezen waarmee je wordt toegelaten bij de opleiding in kwestie 

en daarvoor een volledig vwo-examen doen. 

Een ontzettend belangrijke organisatie voor hogeropgeleide nieuwkomers 

en gevluchte (media)professionals is het UAF. Het UAF biedt maatwerk aan 

hogeropgeleide gevluchte studenten en professionals zodat zij hun talent 

kunnen ontplooien om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden. De 

organisatie werkt met verschillende modules en kan je adviseren en begeleiden 

bij de voorbereiding op een (mbo 3 of 4 /hbo/wo-)studie, bij de studie zelf, bij 

het vinden van een baan of bij het schrijven van een ondernemingsplan. Het 

UAF koppelt hogeropgeleide vluchtelingen aan een ‘trajectbegeleider’ die je 

alles kunt vragen over studie en werk en die meedenkt over de verschillende 

mogelijkheden. Daaronder valt ook hulp bij het betalen van studiekosten of het 

regelen van de financiën voor een studie. Als je vanwege je leeftijd geen recht 

meer hebt op studiefinanciering, kan UAF de gemeente waar je woont vragen 

of het mogelijk is om te studeren met behoud van uitkering. Het UAF heeft ook 

een netwerk van mentoren (professionals of Nederlandse studenten), die je 

kunnen ondersteunen bij studie of werk. Als je eenmaal een eerste baan hebt 

gevonden, kan UAF je helpen in de vorm van loopbaanbegeleiding. Je krijgt dan 

bijvoorbeeld advies over vaardigheden die belangrijk zijn voor je werk.

Tot slot nog dit: ook zonder opleiding kun je in Nederland als journalist werken. 

Om te beginnen omdat ‘journalist’, anders dan bijvoorbeeld arts of architect, 

geen ‘beschermd beroep’ is. Dat wil zeggen dat iedereen in Nederland zichzelf 

journalist mag noemen en als journalist mag werken. Als je al ervaring hebt in 

de journalistiek, al is dat in een ander land, dan is een Nederlandse opleiding 

zeker geen noodzaak. Maar ben je nog jong en je heb je de mogelijkheid om in 

Nederland een (journalistieke) opleiding te doen, dan is dit zeker het overwegen 

waard, ook als je in eigen land al een studie hebt gedaan of werkervaring hebt. 

Een Nederlandse studie vergroot je kansen op werk aanzienlijk, onder meer 

doordat je een netwerk opbouwt van zowel professionals als medestudenten, en 

als onderdeel van je studie stage kunt lopen. 
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2.3 Stages en werkervaringsplekken

Als je nog geen (voorlopige) verblijfsvergunning hebt, maar al wel zes maanden 

of langer in procedure bent, mag je in Nederland werken. In dat geval moet je 

werkgever wel een ‘tewerkstellingsvergunning’ aanvragen, die voor maximaal 

24 weken per jaar wordt afgegeven. Om je loon te kunnen ontvangen heb je 

een Burgerservicenummer (BSN) nodig, dat je krijgt zodra je je inschrijft bij 

de gemeente waar je woont, ook als je nog in een COA-opvang verblijft. (Als 

statushouder krijg je automatisch een BSN en hoef je dit niet zelf aan te vragen.)

Als je geen verblijfsvergunning hebt en je bent nog geen half jaar in Nederland, 

dan mag je alleen vrijwilligerswerk doen. Daarvoor heb je een Vreemdelingen 

Identiteitsbewijs nodig, dat iedereen krijgt die een asielaanvraag doet waarvan je 

de verdere afhandeling in Nederland mag afwachten. Zodra de IND (Immigratie- 

en Naturalisatiedienst) je een verblijfsvergunning verleent (‘asiel voor bepaalde 

tijd’), ben je erkend vluchteling en mag je in Nederland werken, in loondienst 

of als ondernemer. Een tewerkstellingsvergunning is dan niet meer nodig. Maar 

als je nog in een AZC woont, mag je slechts 25% van je inkomsten houden, tot 

maximaal €185 per maand. De rest moet je afdragen aan het COA. 

Een stage is een goede manier om ervaring op te doen in de Nederlandse 

media en mensen te leren kennen. Het is gebruikelijk om een stage te doen

(dat heet ook wel ‘stage lopen’) als onderdeel van een studie, maar vaak is

het ook mogelijk om zonder studie stage te lopen bij een mediabedrijf.

De meeste mediaorganisaties bieden dit niet aan als vaste mogelijkheid, 

maar staan er wel voor open. Je kunt altijd een organisatie benaderen en

vragen of je stage mag lopen.

Een stage is geen gewone baan. Het is voor een korte periode, bijvoorbeeld 

drie maanden of een half jaar, en je ontvangt geen salaris. Meestal betalen 

werkgevers wel een stagevergoeding (op zijn minst een onkostenvergoeding) 

van hooguit €400 per maand, maar wettelijk is dit niet verplicht. Het doel van 

een stage is het leren van een vak in de praktijk. Het is niet de bedoeling dat je 

als stagiair even veel of hard moet werken als een gewone werknemer.

Naast stages zijn er ook werkervaringsplekken. Meestal wordt een 

werkervaringsplek gezien als een tijdelijke baan. Anders dan bij een stage, 

wordt verwacht dat je kunt meedraaien met het team. Krantenredacties hebben 

dit soort (betaalde) werkervaringsplekken soms in de aanbieding voor net 

afgestudeerde journalisten, met de belofte dat ze na afloop kans maken 

op een vaste aanstelling. Juridisch is er echter geen verschil tussen een 

‘werkervaringsplek’ en een ‘stage’ en in de praktijk worden de begrippen vaak 

door elkaar gebruikt, wat verwarrend kan zijn. Vraag daarom altijd wat er precies 
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van jou verwacht wordt en wat jij van de werkgever kunt verwachten. 

De organisatie waar je stage loopt of werkervaring opdoet, moet zorgen voor 

goede begeleiding. Het is verstandig om daarover duidelijke afspraken te maken 

en die vast te leggen in een (stage)overeenkomst. Dat is voor beide partijen 

nuttig. Het verschilt natuurlijk per persoon, maar uit de praktijk weten we dat een 

stage op een redactie voor nieuwkomers best ‘heftig’ kan zijn. Op de meeste 

redacties is iedereen permanent druk en is er maar weinig tijd om een opdracht 

goed door te spreken. Daarbij komt dat de meeste redacties geen ervaring 

hebben met nieuwkomers die stage lopen. Ze gaan er soms iets te gemakkelijk 

van uit dat jij als nieuwkomer dezelfde taalkennis en culturele bagage hebt als 

een stagiair die in Nederland is geboren en getogen. Trek op tijd aan de bel als 

je het gevoel hebt dat de begeleiding tekortschiet.

2.4 Freelancen of vast contract?

Een vaste aanstelling heeft het grote voordeel van een zeker inkomen. Daarnaast 

heb je recht op zaken als betaalde vakantie- en verlofdagen, doorbetaling bij 

ziekte, pensioenopbouw of bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Helaas is het 

aantal vaste contracten in de Nederlandse journalistiek al jaren aan het dalen. 

Net zoals in veel andere sectoren, wordt in de media steeds meer werk verricht 

door freelancers. Waarschijnlijk werkt op dit moment meer dan de helft van de 

Nederlandse journalisten als freelancer. Daarnaast zijn er steeds meer tijdelijke 

contracten (vooral bij de omroepen), en constructies waarbij je wordt ingehuurd 

via een uitzendbureau of een payrollbedrijf. Werken met een uitzend- of 

payrollcontract betekent dat je niet in dienst bent bij de mediaorganisatie en dus 

minder zekerheden hebt dan een ‘gewone’ werknemer. Als ‘payroller’ heb je wel 

veel meer rechten dan als uitzendkracht. Dankzij de Wet arbeidsmarkt in balans 

(WAB), die op 1 januari 2020 werd ingevoerd, zijn de verschillen tussen vaste 

medewerkers en payrollers niet meer zo groot.

Misschien ben jij een van de weinigen die een vast contract in de wacht sleept, 

maar de kans is groter dat je als freelancer aan de slag gaat. Naast de voor de 

hand liggende nadelen ten opzichte van een vaste baan – onzekerheid over je 

inkomen, veel dingen zelf moeten regelen – zijn er ook voordelen. Als ‘eigen baas’ 

ben je vrij om je eigen tijd in te delen. Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je 

werkt. Ook is je werk vaak afwisselender, omdat je meerdere opdrachtgevers hebt. 

En als je succesvol bent, kun je als freelancer meer verdienen dan in loondienst. In 

hoofdstuk 3 vertellen we hoe je een succesvolle freelancer kunt worden. Nu even 

kort iets over de zakelijke aspecten van het freelancen.
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Als freelancer of zzp’er (zelfstandige zonder personeel) ben je ‘zelfstandig 

ondernemer’. Je start een bedrijf met als rechtsvorm ‘eenmanszaak’, wat 

inhoudt dat het bedrijf één eigenaar heeft. Dit bedrijf moet je inschrijven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), wat eenmalig €50 kost. 

De KvK geeft gegevens door aan de Belastingdienst. In sommige gevallen, 

afhankelijk van je activiteiten, krijg je daarna een btw-nummer. Dit heb je nodig 

voor de facturen (rekeningen) die je stuurt naar opdrachtgevers. Niet alle 

activiteiten zijn btw-plichtig. Zo ben je als journalist vrijgesteld van btw, maar is 

het schrijven van commerciële teksten btw-plichtig.

Als ondernemer moet je een administratie bijhouden, ieder kwartaal btw-

aangifte doen en ieder jaar aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Als je 

nooit eerder een bedrijf hebt gehad, klinkt dit misschien ingewikkeld. Laat je 

daar vooral niet door afschrikken, in de praktijk valt het enorm mee. Op de 

website van de KvK vind je veel informatie over het starten van een bedrijf en 

wat daarbij komt kijken. Medewerkers van de KvK kunnen je ook advies geven, en 

KvK organiseert regelmatig (gratis) workshops en bijeenkomsten. Ook die vind je 

op de site.

Het is niet zo dat je pas kunt gaan freelancen als je met je eenmanszaak staat 

ingeschreven bij de KvK. Een KvK-inschrijving is ook niet in alle gevallen verplicht. 

Als jij een paar keer per jaar een opdracht doet en maar weinig omzet maakt, dan 

is er geen sprake van een ‘onderneming’ en hoef je je niet in te schrijven (er is 

helaas geen duidelijke norm voor ‘weinig omzet’, maar bij een jaaromzet onder de 

€5000 lijkt een KvK-inschrijving niet nodig). Zolang je de inkomsten opgeeft aan 

de Belastingdienst (als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’) is er niks aan de 

hand. Als je net begint met freelancen, en nog niet zeker bent of je als freelancer 

voldoende opdrachten kunt krijgen, kun je dat dus eerst rustig aanzien. Als je 

twijfelt of je in jouw situatie verplicht bent om je in te schrijven als ondernemer, 

vraag dan advies aan een medewerker van de KvK. 
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2.5 Werken met een uitkering

Als je vanuit het asielzoekerscentrum verhuist naar een gemeente en je hebt 

nog geen werk, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente 

waar je woont. Als je een inkomen hebt dat lager is dan de bijstandsnorm, dan 

wordt dit bedrag ingehouden op je uitkering. Daarop is één uitzondering: ben je 

27 jaar of ouder, dan mag je zes maanden lang 25% van je inkomsten uit werk 

behouden, met een maximum van €215 per maand. 

Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat je zo snel mogelijk ‘uit de bijstand’ 

komt. Vandaar dat je je als ‘werkzoekende’ moet inschrijven bij het UWV en dat 

de Sociale Dienst van jouw gemeente verwacht dat je er alles aan doet om 

zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Je bent verplicht om te solliciteren 

en mag hulp van de gemeente bij het zoeken naar werk niet weigeren. Helaas 

wordt in veel gemeenten weinig rekening gehouden met het opleidingsniveau 

of de werkervaring van statushouders. Daardoor belanden veel hogeropgeleide 

statushouders in Nederland in banen voor lageropgeleiden, zoals schoonmaker, 

maaltijdbezorger of fabrieksarbeider. Als journalist heb je het extra lastig. Er zijn 

nu eenmaal weinig journalistieke vacatures in de media én voor veel banen in de 

media is een goede beheersing van het Nederlands belangrijk.

Het is mogelijk om met een bijstandsuitkering te freelancen, maar zolang je hier 

onvoldoende geld mee verdient (minder dus dan het bedrag van je uitkering), 

mag het van de UWV en de Sociale Dienst niet ten koste gaan van je zoektocht 

naar een vaste baan. En als je een eigen bedrijf wil starten, ook als dat een 

eenmanszaak is, moet je daarvoor toestemming vragen van je contactpersoon 

(of ‘casemanager’) bij de gemeente. 

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten onderling in de manier waarop zij 

statushouders begeleiden bij het vinden van passend werk. De ene gemeente 

houdt veel meer rekening met je professionele achtergrond dan de andere. Zo 

bestaat er een regeling voor mensen die vanuit de bijstand als zelfstandige 

willen starten of een bedrijf willen beginnen (Bijstand voor zelfstandigen, Bbz), 

maar het is aan de gemeente om te bepalen of jij daarvoor in aanmerking komt. 

Je zult de ambtenaren er in ieder geval van moeten overtuigen dat je in staat 

bent om als zzp’er om in je levensonderhoud te voorzien. 

Een bestaan als freelancer opbouwen terwijl je in de bijstand zit is hoe dan 

ook erg lastig. Een zzp-onderneming starten is niet ingewikkeld, er een succes 

van maken kost tijd. Je moet klanten werven en aan opdrachten werken, wat 

moeilijk gaat als je tegelijkertijd moet solliciteren en (verplichte) workshops of 

bijscholingscursussen moet bijwonen. Het beste advies wat we je kunnen geven 

– en we weten echt dat dit niet makkelijk is – is om zo snel mogelijk uit
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de bijstand te komen, desnoods met werk dat niet je eerste keuze is. Als je 

met drie of vier dagen ‘ander’ werk voldoende verdient om rond te komen en 

geen bijstand meer hoeft aan te vragen, ben je vrij om de rest van je tijd zelf in 

te delen. Die kun je dan besteden aan freelance journalistiek. Het is verre van 

ideaal, maar wel een begin.

Sommige gemeenten bieden projecten om nieuwkomers werkervaring te 

laten opdoen door ‘werkstages’ of ‘proefplaatsingen’. Dit zijn eigenlijk een 

soort stageplaatsen, maar dan begeleid vanuit de gemeente. Ook bestaan er 

landelijk en lokaal allerlei initiatieven van bedrijven en non-profitorganisaties die 

nieuwkomers aan werk proberen te helpen. Hoewel die niet specifiek gericht zijn 

op de mediasector, kunnen ze heel nuttig zijn. Er zijn te veel initiatieven om hier 

op te noemen. Het beste kun je zelf bij jouw gemeente informeren wat mogelijk 

is. Ook op de sites van Vluchtelingenwerk en UAF vind je veel informatie en 

handige links. 
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2.6 Verder lezen

* De sites van UAF en Nuffic geven veel informatie over de mogelijkheid

 om te studeren in Nederland. Bekijk ook de leuke serie video’s die

 Besan Zarzar over dit onderwerp maakte voor NetinNederland.nl

 (zoek op de site op ‘studeren’). 

* Informatie over de verschillende journalistiekopleidingen vind je

 op de sites van de onderwijsinstituten zelf. Voor een overzicht van

 mbo- en hbo-opleidingen zijn de sites mbostart.nl en hbostart.nl handig. 

 Op de site keuzegids.org vind je opleidingen op alle niveaus,

 ook universitaire bachelors en masters. 
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Handan Tufan
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Na meer dan zes jaar als journalist in haar land, Turkije, te hebben gewerkt,

komt in juni 2017 voor Handan Tufan het moment om te vluchten omdat ze

‘niet anders kan’. De angst dat de Turkse autoriteiten haar in de gevangenis 

zullen zetten, dreef haar dat jaar naar Nederland.

In Turkije schreef Handan voor verschillende mediaplatforms over 

mensenrechten, minderheden en vrouwenrechten. Dit zijn voor de Turkse 

autoriteiten ‘heel gevoelige onderwerpen’. En precies om die reden wilde 

Handan journalist worden. ‘In Turkije hoor ik bij de minderheden. Ik ben 

Koerdisch. Vanuit ervaring weet ik hoe zwaar het bestaan voor minderheden is. 

Zij hebben geen podium. Ik wilde hun stem zijn.’

Eerder studeerde Handan Film Design and Direction aan de Dokuz Eylül-

universiteit in Izmir. ‘Tijdens mijn studie maakte ik mijn eerste documentaire, 

Satilik Gelinler (Bruiden te koop). Deze documentaire gaat over meisjes 

met een psychische aandoening of handicap die worden uitgehuwelijkt aan 

oude mannen in Koerdistan en Turkije. Na mijn studie volgde mijn tweede 

documentaire: Death Pit: Tandir, over een gruwelijk ongeval in de stad Van.’

In Turkije worden de feiten verdraaid of verzwegen, ten gunste van de politieke 

Vrijheid is
meer dan
niet gestraft 
worden



38

autoriteiten en de machthebbers, vertelt Handan. ‘Tijdens de laatste militaire 

campagne in de Koerdische gebieden vermoordde het Turkse leger een kind en 

verklaarde in de media dat Koerdische strijders de daders waren. Ik werkte daar 

toen als verslaggever en zag het tegenovergestelde om me heen gebeuren.’

Toch is Handan geen activist. ‘Nee, helemaal niet. Ik behoor niet tot een politieke 

partij. Ik zie om me heen dingen gebeuren die aan het publiek moeten worden 

overgebracht. Die behoefte heb ik als journalist, maar bovenal als mens. Als ik 

erover zwijg, krijg ik daar spijt van.’

Ondanks dat ze goed op de hoogte was van het politieke systeem in Turkije en 

de alomaanwezige ‘onzichtbare hand’ van de inlichtingendiensten, was ze als 

journalist niet bang. Ze had andere zorgen. ‘Na de laatste verkiezingen was de 

sfeer bijzonder gespannen. Ik wist dat wat ik schreef heel gevoelig lag bij de 

autoriteiten. Ik vreesde dat ik gearresteerd zou worden en mijn journalistieke 

werk niet zou kunnen voortzetten. Daarom ben ik weggegaan.’

Toen Handan in Nederland kwam, ging ze meteen op zoek naar een manier om 

als nieuwkomer en journalist te kunnen werken. ‘Ik ken niemand hier. Op Google 

vond ik de website van ONfile. Ik legde contact en sloot me bij hen aan. Ze 

hebben me enorm gesteund.’

Met de hulp van ONfile kon Handan vier artikelen voor de website RFG Magazine 

schrijven. ‘Eindelijk ben ik in een land dat de persvrijheid respecteert. Nu 

wil ik over alle onderwerpen schrijven die me al jarenlang bezighouden. De 

Koerdische kwestie in Turkije, vrouwenrechten en de beperkingen van de 

persvrijheid daar. Dat alles wil ik overbrengen aan de Nederlandse lezer.’

Haar artikel over de Koerdische vluchteling Amed, die toen hij veertien jaar was 

werd gearresteerd, is haar het meest is bijgebleven. ‘Er zitten veel onschuldige 

mensen in Turkse gevangenissen. Sommigen zijn nog kinderen. Amed is 

er slechts een van. Ik wilde van de vrijheid in Nederland gebruikmaken om 

aandacht te vragen voor de onmenselijke manier waarop deze gevangenen 

worden behandeld.’

Momenteel schrijft Handan niet. Ze heeft een ander doel waarop ze zich 

wil concentreren. ‘Nadat ik enkele artikelen had gepubliceerd, zag ik in hoe 

belangrijk het als journalist is om de Nederlandse taal te kennen. Daar wijd ik me 

momenteel volledig aan.’

Bovendien is Handan heel nieuwsgierig om meer over de Nederlandse cultuur 

en samenleving te weten te komen. ‘Ik wil me aanpassen aan dit land. Daarom 

heb ik interesse in de geschiedenis, regels en wetten van hier, en in hoe alle 

verschillende groepen, religies en nationaliteiten vredig samenwonen in zo’n 

klein gebied.’

Handan verheugt zich erop in september te kunnen starten met een master 

visuele antropologie. ‘Deze studie sluit goed aan op mijn Turkse opleiding.
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En ik wil graag nieuwe vaardigheden opdoen bij het onderzoeken. Die kunnen 

me ook weer verder helpen bij mijn wens om onderzoeksjournalist te worden.’

Inmiddels volgt Handan dagelijks de Nederlandse media. Ze wil goed op de 

hoogte zijn. En ze blijft zich verbazen over de grote ‘vrijheid’ en ‘objectiviteit’ 

hier. ‘De overgrote meerderheid van de media in Turkije is in handen van 

Erdogan en zijn partij. Er is dus maar één stem. Dat in Nederland alle stemmen 

bestaansrecht hebben, is bijzonder,’ benadrukt ze.

Haar ervaring in Turkije maakt haar wel een beetje voorzichtig. ‘Door mijn 

ervaringen weet ik dat vrijheid veel meer is dan dat je niet gestraft wordt of 

gevangen wordt gezet voor wat je schrijft. Ik ben de grenzen van wat je hier wel 

en niet kan zeggen nog aan het aftasten.’ 

Handans grootste wens is ‘een wereld zonder oorlogen.’ ‘Oorlog is voor mij het 

beeld van de verbrande lijken van Koerdische jongeren die door het Turkse 

leger waren vermoord. Toen ik die zag, voelde alles zinloos. Oorlogen gaan 

voorbij, maar hun effecten zijn onuitwisbaar.’

Handan heeft een ‘dubbel plan’ voor haar toekomst. ‘Ik probeer om hier in 

Nederland grond onder mijn voeten te krijgen als zelfstandig journalist, en ik kijk 

er ondertussen naar uit dat Turkije een vrij land wordt. Als dat gebeurt, zit ik in 

het eerste vliegtuig terug naar mijn voormalige woonplaats Diyarbakir.’

 
Handan Tufan is een Koerdische journalist en 
filmmaker. Ze is geboren in 1990 in de Turkse
stad Diyarbakir en woont nu in Amsterdam.
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Freelancen
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Hoofdstuk 3

In het vorige hoofdstuk hebben we het kort gehad over de zakelijke kanten 
van freelancen, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
In dit hoofdstuk willen we iets vertellen over de praktijk van het freelancen. 
Hierbij komen ook onderwerpen aan bod die nuttig zijn als je een vaste baan 
zoekt of hebt.  

3.1 Profileren en netwerken

De laatste jaren is het aantal vaste medewerkers bij mediaorganisaties sterk 

gekrompen en wordt steeds meer werk door freelancers verricht. Je sluit je 

als beginnend freelancer dus aan bij een leger andere freelancers. Om je 

te onderscheiden van de rest, moet je zorgen dat je opvalt. Als nieuwkomer 

heb je daarbij een achterstand, want je Nederlandse ‘concurrenten’ hebben 

waarschijnlijk langer aan een netwerk kunnen bouwen dan jij. 

De eerste stap is het maken van een online profiel. Als mogelijke opdrachtgevers 

je naam intikken op Google, moeten ze de juiste informatie vinden. Zorg dat 

je een Nederlands- of Engelstalig LinkedIn-profiel hebt waarmee je jezelf 

introduceert aan werkgevers of opdrachtgevers. Ook andere social media, met 

name Twitter en in mindere mate Facebook, kun je inzetten voor het vergroten 

van je naamsbekendheid en je netwerk. Vermeld in je Twitter- of Facebook-‘bio’ 

dat je journalist bent, en daarnaast misschien je specialisme, talenkennis en de 

namen van media waarvoor je werkt of werkte. Voor fotografen is Instagram een 

goed medium om hun werk te delen. 

Een eigen website, zelfs een eenvoudige, is goud waard. Dat hoeft niet duur of 

ingewikkeld te zijn. Er zijn genoeg aanbieders van gratis of goedkope software 

waarmee je zelf een website bouwt en de kosten voor het hosten van een 

website vallen ook mee. Het is de investering meer dan waard. Je kunt je site 

gebruiken om voorbeelden van je werk te laten zien en om iets over jezelf te 

vertellen. 

Als je mensen mailt, zorg dan voor een professionele ‘handtekening’ onderaan je 

mail: je beroep, contactgegevens en een link naar je LinkedIn-pagina of website. 

Deze details dragen bij aan je professionele uitstraling. 
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Het echte netwerken gebeurt nog steeds veel offline. Onderzoek of er 

organisaties zijn waarbij je je kunt aansluiten. ONfile is een nuttig netwerk, 

speciaal voor mediaprofessionals met een vluchtelingenachtergrond, maar er 

zijn ook bredere organisaties die regelmatig bijeenkomsten voor freelancers 

organiseren. Bijvoorbeeld De Coöperatie (decooperatie.org) of de Auteursbond 

(dat een afdeling heeft voor freelance journalisten). Aan het lidmaatschap van 

deze organisaties zijn wel kosten verbonden. Een fijne club is ook Het Brede 

Netwerk, dat tot doel heeft om de diversiteit in de media te vergroten. Houd 

ook in de gaten of er bijeenkomsten worden georganiseerd waar je vakgenoten 

of opdrachtgevers kunt ontmoeten. Op de website van vakblad Villamedia vind 

je een agenda met bijeenkomsten voor journalisten. Op die site vind je ook 

een pagina met mediavacatures en freelance opdrachten (die laatste pagina is 

alleen te zien voor abonnees en leden van journalistenvakbond NVJ). 

Een directe manier van netwerken is om gewoon eens af te spreken met 

mogelijke opdrachtgevers of met collega’s die je om advies wilt vragen. De zin 

‘Zullen we eens een kop koffie drinken’ doet in Nederland wonderen. De meeste 

collega’s maken graag tijd voor je vrij. 

3.2 Pitchen

Als freelance journalist ben je een handelaar in verhalen. Die verhalen zul je 

moeten verkopen aan redacties. Dat verkopen heet ‘pitchen’, je verkooppraatje 

is je ‘pitch’. Het is zeker niet altijd het leukste of makkelijkste onderdeel van je 

werk, maar wel ontzettend belangrijk. 

Het is niet nodig om een compleet verhaal (of andere mediaproductie) te maken 

voordat je gaat pitchen. Je kunt er beter eerst zeker van zijn dat een medium 

(krant, tijdschrift of omroep) jouw productie ook echt wil publiceren voordat je je 

idee helemaal uitwerkt. De enige uitzondering op deze regel zijn opiniestukken. 

Daarvoor geldt hetzelfde als voor ingezonden brieven: je stuurt de tekst op 

naar de opinieredactie, zonder vooraf te vragen of zij die willen plaatsen. Voor 

opiniestukken wordt bovendien normaal gesproken niet betaald.  

Bedenk voordat je gaat pitchen bij welk medium jouw idee het beste past. Een 

human interest-verhaal zonder veel nieuwswaarde past waarschijnlijk beter 

bij een lifestyle magazine, terwijl je met een onderzoeksverhaal beter kunt 

aankloppen bij een krantenredactie. Zorg dat je pitch goed past bij het medium. 

Als je dat onderscheid goed kunt maken, kun je een verhaal soms meerdere 

keren verkopen. Stel dat je onderzoek hebt gedaan naar bejaarde Marokkaanse 

Nederlanders in verzorgingstehuizen. Je hebt daarvoor bewoners en hun 

families geïnterviewd, maar ook deskundigen en zorgmedewerkers. Je kunt een 
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reportage aanbieden aan een van de dagbladen, maar tegelijkertijd een serie 

mooie interviews pitchen bij bijvoorbeeld Saar Magazine, een tijdschrift voor 

50-plussers. Stuur je pitch liever niet naar een algemeen mailadres, maar naar 

het mailadres van een (eind)redacteur of chef die zich bezighoudt met jouw 

onderwerp. Vaak kun je dit mailadres vinden in het ‘colofon’ op de website. Zo 

niet, dan kun je de redactie bellen en vragen om het mailadres van de redacteur 

in kwestie. Soms hebben tijdschriften een speciaal mailadres voor pitches. Als 

dat zo is, gebruik dat dan. 

Redacteuren zijn altijd druk en hebben weinig tijd. Maak je pitch daarom niet 

te lang. Introduceer jezelf in een of twee zinnen en kom dan ter zake. Wees zo 

concreet mogelijk en probeer meteen de nieuwsgierigheid te wekken van de 

redacteur. Dus niet: ‘Zijn jullie geïnteresseerd in een verhaal over racisme in 

Nederland?’ Maar: ‘Ik heb ontdekt dat vijf basisscholen in Utrecht kinderen van 

witte ouders bij de inschrijving voortrekken op kinderen van ouders met een 

niet-Nederlandse achternaam.’ Bij het schrijven van je pitch kun je gebruikmaken 

van ‘de vijf W’s en een H’ (wie, wat, waar, wanneer waarom, hoe. Zie ook 

hoofdstuk 5). 

Maak in een pitch duidelijk om welk journalistiek genre het gaat (bijvoorbeeld 

een nieuwsartikel, reportage of interview), hoe lang je verhaal wordt, welke 

bronnen je gaat gebruiken en wanneer je de productie kunt leveren. Je kunt in 

principe elk type artikel voorstellen.

Meerdere verhalen tegelijk pitchen kan altijd, maar liever één steengoed 

idee dan meerdere vage plannen. De eerste keer pitchen bij een nieuwe 

opdrachtgever die jou verder niet kent is altijd lastig. Het komt nogal eens voor 

dat je geen reactie krijgt. Neem dat vooral niet persoonlijk, zo zijn nu eenmaal 

de verhoudingen tussen freelancers en redacties. Mail na een week gewoon nog 

een keer. Als een redactie écht geen interesse heeft, vraag dan naar de reden. 

Dat kan leerzaam zijn voor je volgende pitch. 

Meestal biedt een opdrachtgever je een vast tarief, een prijs per woord (die 

loopt uiteen van 20 tot 50 cent), een stuksprijs (een vast tarief voor een 

artikel), of een uurtarief (vooral gebruikelijk bij grotere opdrachten of bij 

commerciële klussen). Als je niet tevreden bent met dat aanbod, kun je een 

tegenbod doen. Ook over de lengte van een stuk of omvang van de opdracht, 

de onkostenvergoeding en de rechten op de tekst (behoud jij het auteursrecht 

en mag je het bijvoorbeeld ook zelf verkopen via je eigen site?) kun je altijd 

proberen te onderhandelen. Om misverstanden te voorkomen, kun je de 

gemaakte afspraken nog eens bevestigen per mail. 
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3.3 Subsidies

Freelance journalistiek wordt in Nederland helaas niet goed betaald. De lage 

tarieven maken het moeilijk om langere tijd aan één verhaal te werken. Gelukkig 

zijn er aanvullende mogelijkheden om je werk te financieren. In Nederland en 

in het buitenland bestaan meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor 

mediaprojecten. We beperken ons hier tot de grootste fondsen:

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Het FBJP versterkt subsidie

 voor journalistieke onderzoeken die veel tijd kosten. Een voorwaarde is dat

 je een toezegging hebt van een uitgever of publicatie die jouw werk

 wil publiceren (de meeste andere fondsen stellen deze voorwaarde ook). 

- Matchingsfonds De Coöperatie. Werkbeurzen voor tekstproducties

 van freelancers.

- Postcode Loterij Fonds voor journalisten. Dit fonds wordt beheerd door

 Free Press Unlimited. Het is gericht op het financieel ondersteunen

 van buitenlandreportages.

- Stichting Democratie & Media. Voor grotere projecten die een duidelijke 

 maatschappelijke doelstelling hebben.

- Fonds Pascal Decroos. Als je journalistieke werk (ook) door een

 Vlaams medium wordt gepubliceerd, kun je een aanvraag doen bij dit fonds. 

- Regionale fondsen. Er zijn meerdere regionale mediafondsen, waaronder

 het Leids Mediafonds, Tilburgs Mediafonds en Mediafonds Groningen.

- Nederlands Letterenfonds. Dit biedt verschillende subsidieprogramma’s voor  

 vertalers en schrijvers van literatuur. 

- NPO-fonds. Het fonds van de Nederlandse Publieke Omroep,

 voor dramaproducties, documentaires en talentontwikkeling.

 Je kunt hier alleen een aanvraag indienen in samenwerking met een

 van de publieke omroepen.  

- Op de sites van Villamedia, het Stimuleringsfonds voor de journalistiek

 en De Nieuwe Reporter verschijnen regelmatig artikelen over (nieuwe)

 subsidies en fondsen. Als je op zoek bent naar internationale  

 subsidiemogelijkheden, zijn de sites van European Journalism

 Centre (ecj.net) en en het International Journalists’ Network (ijnet.org)

 een goed startpunt. 
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3.4 Pret, Poen en Prestige

Als freelance journalist doe je het liefst opdrachten die leuk zijn om te doen 

(Pret), goed betalen (Poen) en goed zijn voor je naam (Prestige). Helaas gaan 

die drie lang niet altijd samen. Een diepgravend journalistiek onderzoek is 

bijvoorbeeld gaaf om te doen en goed voor je naam, maar betaalt lang niet 

altijd goed. En omdat niemand zonder Poen kan, doen veel freelancers er werk 

naast. Dat kan totaal ander werk zijn – heel wat freelancers hebben in het begin 

van hun loopbaan in de avonduren in de horeca gewerkt –, maar er zijn ook 

opdrachten waarvoor je journalistieke vaardigheden goed van pas komen. Denk 

aan tekstschrijven (copywriting) of persvoorlichting en pr-werkzaamheden. Als 

je een vreemde taal zoals Arabisch of Farsi goed beheerst, kun je misschien 

ook klussen krijgen als vertaler of tekstschrijver. Zo hebben grotere gemeenten 

regelmatig werk voor Arabischtalige tekstschrijvers. 

Werk als onderzoeker kan ook interessant zijn voor mensen met een 

journalistieke achtergrond, bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties of bureaus 

die zich bezighouden met economisch onderzoek of beleidsonderzoek (kijk 

hiervoor op de site van de Vereniging voor Beleidsonderzoek). 

3.5 Verder lezen

- Een leuk boek over de praktijk van het freelancen, geschreven door een 

 groep door de wol geverfde freelancers, is Hosselen, harken en andere 

 handigheden – survival gids voor freelance journalisten. Bureau Wibaut, 

 Uitgeverij van Gennep, 2019. 

- In De nieuwe journalist: Van traditioneel naar modern freelancen

 (Amsterdam University Press, 2020) van Sjoerd Arends en Erwin van ’t Hof 

 lees je veel praktische adviezen over manieren waarop je als ‘moderne 

 freelancer’ geld kunt verdienen.

- Journalist Nick Kievits verzamelt op freelancevoorwaarden.nl niet alleen

 de inkoopvoorwaarden van uitgevers voor werk van freelancers,

 hij legt ook uit waar de ruimte zit om te onderhandelen. 
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Lidia Zelovic
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Als iemand zijn land heeft verlaten en zijn toevlucht elders heeft gezocht, raakt 

hij het gevoel ergens bij te horen kwijt. Deze ervaring heeft Lidija Zelovic ‘een 

beter mens’ gemaakt. Ook als vluchteling hoort ze ergens bij, maar op een 

‘unieke manier’, zegt ze. ‘In mijn vaderland, Bosnië, ben ik nu vreemd, ben ik 

anders. Ik heb alleen mijn herinneringen uit de tijd van voordat ik vluchtte. Het 

land is sindsdien erg veranderd, en ik ook. Ook in Nederland ben ik anders, maar 

hier heb ik mijn eigen leven opgebouwd, mijn ‘eigen ik’, die ik heel erg waardeer.’

Maar Lidija moest een hoge prijs betalen om ‘een beter mens’ te worden. ‘Aan 

de ene kant hebben de oorlog en het vluchten me kapotgemaakt. Aan de 

Dat ik gevlucht 
ben, betekent 
toch niet dat
ik geen mens 
meer ben?
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andere kant heb ik veel geleerd en kon ik het beste uit mezelf halen. Maar ik 

wens het niemand toe om deze prijs te moeten betalen. Als ik de keuze had, zou 

ik het mezelf besparen.’

Het gevecht dat deze ‘betere mensen’ moeten voeren speelt een grote rol 

in het werk van Lidija. In Sarajevo werkte ze als presentator en journalist. In 

Nederland studeerde ze film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit 

van Amsterdam. Inmiddels maakt ze al meer dan twintig jaar films vanuit haar 

‘gebroken hart’. ‘Om te worden wie ik vandaag ben moest ik vechten, vooral 

met mezelf. Vanuit dit gevecht kijk ik naar de wereld. Het is een heel specifiek 

uitgangspunt van waaruit ik de wereld beeldend beschrijf.’

Het beste voorbeeld hiervan is haar meest besproken film, My own private 

war, waarin ze dichter bij de waarheid over de oorlog in haar geboorteland 

Joegoslavië probeert te komen. ‘Deze film heeft me gedwongen om de oorlog 

in mijn vaderland, mijn vlucht en mijn integratie in Nederland op een rij te zetten 

en was daardoor heel confronterend om te maken. En dat heeft me op een 

bijzondere manier bevrijd en rust gebracht, waardoor ik eindelijk in Nederland 

kon landen.’

Sinds haar eerste korte film leerde ze langzaam maar zeker steeds beter om 

zichzelf te uiten. ‘Filmen gaf mij het vertrouwen om dicht bij mijn verborgen 

gevoelens te komen. Om te ontdekken wie ik was en wie ik ben geworden. 

Doordat ik inmiddels in Nederland woonde, was het voor mij makkelijker om mijn 

verleden van een afstand te beschouwen.’

Omdat ze de enige is die haar verhaal kan vertellen, beschermt ze zichzelf tegen 

‘misbruik’ en ‘verkooppraatjes’. ‘Iemand die mijn verhaal wil vertellen? Daar word 

ik moe en misselijk van. Ze willen mij als een zielige vluchteling neerzetten. Ik 

ben niet zielig! Dat ik gevlucht ben, betekent toch niet dat ik geen mens meer 

ben? Ik kan nog steeds verliefd, dom, belachelijk en nog veel meer zijn.’

Daarom denkt Lidija dat goede films over vluchtelingen waarvan de maker niet 

zelf vluchteling is, zeldzaam zijn. ‘Als je over vluchtelingen wilt vertellen maar 

je deelt de ervaring niet, dan blijft het een geromantiseerde weergave. Veel 

subtiele details en nuances gaan verloren.’ 

Lidija voelt zich soms ongemakkelijk bij de Nederlandse ‘verzekeringscultuur’. 

Hier ben je niet afhankelijk van de hulp van anderen als er iets gebeurt. 

‘Nederlanders denken dat dit vrijheid is,’ zegt Lidija. ‘Ik denk het niet. Ik wil niet 

leven in een wereld waarin ik de ander niet nodig heb. Ik heb iedereen nodig, elk 

mens op een andere manier. Ik vind dat krachtig en fijn.’

Er was een periode waarin ze zich ‘vervreemd’ voelde. ‘Ik was nog niet helemaal 

geland in Nederland. Ik had hier al best veel opgebouwd, maar dat realiseerde ik 

niet doordat ik alleen bezig was met mijn gemis. Dat is denk ik een gevaar voor 

alle nieuwkomers.’  
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Toch is Nederland haar ‘thuis’ geworden, waar ze veel van houdt. Ze kreeg hier 

een gezin en schiep haar eigen wereld. 

Die ‘eigen wereld’ betekent dat Lidija nu een plek in de Nederlandse 

samenleving heeft. Haar grootste bijdrage aan die samenleving beschrijft ze als 

volgt: ‘Als filmmaker en journalist met een andere achtergrond kijk ik met een 

ander oog naar de ontwikkelingen in Nederland. Dat oog heeft de Nederlandse 

filmmaker niet. Voor mij is niets vanzelfsprekend. Ik twijfel over alles. Die kijk op 

de wereld heeft Nederland nodig.’

Dit voordeel heeft ze enkel door haar achtergrond, die ook een groot nadeel 

met zich meebrengt: het trauma dat Lidija aan haar vlucht overhield en dat soms 

afdoet aan haar geluk. ‘Ik ben blij dat ik nu in Nederland woon. Ik ben blij om de 

inzichten die ik heb gekregen en dankbaar voor wat ik hier heb geleerd. Maar als 

ik in Bosnië was gebleven, zou ik misschien nog gelukkiger zijn. Ik zou in ieder 

geval niet dit trauma hebben.’

Net als andere vluchtelingen wordt ze door haar ervaringen getekend. ‘Ik 

ben een periode in het buitenland gaan werken als oorlogsverslaggever. Ik 

wilde begrijpen wat oorlog precies is en wat het met je doet. Misschien zou ik 

daardoor mijn eigen ervaringen en gevoelens beter kunnen plaatsen en het 

stukje van mezelf terugvinden dat ik in Joegoslavië ben kwijtgeraakt. Het werkte 

niet. Ik ontdekte dat mijn trauma altijd en overal bij me blijft.’

Het belangrijkste voor Lidija is dat anderen zich in haar werk kunnen herkennen. 

Dat haar werk een verschil voor hen kan maken. Maar haar trots ligt toch ergens 

anders. ‘Ik heb mijn veertienjarige zoon met liefde opgevoed. Niet ondanks, maar 

dankzij de ervaringen die mij hebben gevormd. Daarop ben ik het meest trots. 

Het vreemde is dat hij zichzelf geen Nederlander vindt, maar Bosniër. Ik denk dat 

ook hij op zoek is naar een plek om bij te horen.’

Lidija Zelovic is een 
Nederlands-Joegoslavische 
filmmaker en spreker.
Ze is in 1970 in Zagreb
geboren en woont ruim
twintig jaar in Nederland. 
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Journalistieke
cultuur
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Hoofdstuk 4

De kerntaak van de journalistiek, het controleren van de macht, is overal
ter wereld hetzelfde. De werkwijze in grote lijnen ook: een journalist onderzoekt 
actuele of minder actuele gebeurtenissen en deelt zijn bevindingen met een 
publiek. Natuurlijk is dit allemaal in theorie. In veel landen is een normale 
uitoefening van het journalistieke vak helemaal niet mogelijk, of zelfs 
levensgevaarlijk. Het is vaak de reden dat journalisten vluchten. 
Maar afgezien van externe factoren (zoals de mate van persvrijheid) die 
ervoor zorgen dat journalisten in bijvoorbeeld Cuba anders werken dan in 
Nederland, zijn er ook cultuurverschillen. Zoals ieder land of volk een eigen 
cultuur heeft, zo hebben ook beroepsgroepen een cultuur die van land tot 
land flink kan verschillen. 
Om als journalist in Nederland succesvol te zijn, zul je iets van die cultuur 
moeten weten. Dat kan best lastig zijn. Wat de Nederlandse journalistieke 
cultuur precies is, laat zich niet goed omschrijven en is niet vastgelegd in 
gedragsregels of voorschriften. Het gaat hierbij onder meer om de manier 
waarop journalisten over zichzelf en hun beroep denken, om de normen 
en waarden die ze delen en de ideeën die ze hebben over de rol van 
journalistiek in de maatschappij. En zoals iedere vorm van cultuur, beweegt 
ook de journalistieke cultuur mee met een veranderende samenleving.

4.1 De rol van de journalist

Nog niet zo lang geleden gebruikten Nederlandse journalisten en lezers graag

de uitdrukking ‘De krant is een meneer’. Daaruit sprak een beeld van de journalist 

als een autoriteit die zijn lezers uitlegt hoe de wereld in elkaar steekt. Het 

herinnert ook aan een tijd waarin de journalist meestal letterlijk een ‘meneer’ was. 

Vandaag de dag is niet alleen de samenstelling van redacties steeds diverser 

(hoewel er op dat punt nog veel verbeterd kan worden), maar zijn journalisten 

ook hun monopolie op het nieuws kwijtgeraakt. Door de opkomst van het 

internet en sociale media hebben mensen veel meer mogelijkheden om zich

te informeren. Om op de hoogte te blijven, ben je niet meer afhankelijk van

een krant of televisiejournaal. 

Afgezien van de enorme gevolgen die dit heeft voor de werkwijze van 

journalisten – zowel positief als negatief – is daardoor ook de positie van

de journalist in de samenleving veranderd. Veelzeggend is het onderzoek

van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht naar
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de ‘status’ van beroepen binnen de samenleving. In de meest recente editie 

van dit onderzoek komt ‘journalist’ niet voor in de top 50 van beroepen met 

het hoogste aanzien. Erger nog: het is een van de beroepen die sinds de jaren 

vijftig, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, het hardst in aanzien 

zijn gedaald. Voor het ego van de journalist is dat niet leuk, maar begrijpelijk 

is het wel. Tenslotte kan tegenwoordig iedereen met toegang tot social media 

informatie of een mening over actuele gebeurtenissen delen met de rest 

van de wereld. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen behoefte meer is aan 

mediaprofessionals. Juist in een tijd waarin we eerder te veel dan te weinig 

informatie tot ons krijgen, is het belangrijk dat er mensen zijn die hoofdzaken 

kunnen scheiden van bijzaken en echt nieuws van fake nieuws. Dit vraagt om 

nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld kennis over hulpmiddelen waarmee je in 

korte tijd grote hoeveelheden data kunt doorzoeken, maar ook om een nieuwe 

een andere taakopvatting. Het duiden van het nieuws is een zeker zo belangrijke 

taak geworden als het brengen van nieuws.

Daarnaast is het goed om te bedenken dat internet de journalistiek heeft 

gedemocratiseerd. Journalistiek is niet langer het exclusieve domein van 

journalisten, maar eerder een werkwijze die ook niet-professionals kunnen 

gebruiken. Het belang van dit soort ‘burgerjournalisten’ is heel duidelijk 

in landen waar de ‘officiële media’ allemaal onder controle staan van een 

(ondemocratische) staat. Veel gevluchte journalisten, bijvoorbeeld uit Syrië, 

hebben het vak geleerd bij dit soort burgerplatforms. Dat zij geen journalistieke 

opleiding hebben of ervaring bij officiële media, wil dus zeker niet zeggen dat 

zij niet beschikken over journalistieke vaardigheden. Denk aan Raqqa is Being 

Slaughtered Silently, dat tijdens de oorlog en de bezetting van het Syrische 

Raqqa door Islamitische Staat en andere strijdgroepen als een van de weinige 

bronnen betrouwbaar berichtte over gebeurtenissen in de stad.
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4.2 Journalistiek en activisme 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meerdere ‘verzetskranten’ 

opgericht. Die vervulden een belangrijke functie, want de berichtgeving in de 

‘gewone’ media werd zwaar gecensureerd door de nazi’s. De verzetskranten 

waren uiteraard verboden door de Duitse bezetter en werden ‘ondergronds’ 

(illegaal) geproduceerd. De auteurs, drukkers en andere medewerkers liepen 

daarbij enorme risico’s. Een aantal van deze titels – Vrij Nederland, Trouw 

en Het Parool – bestaat nog steeds, hun naam of motto herinnert aan hun 

ontstaansgeschiedenis. 

Sommige journalisten met een vluchtelingenachtergrond werkten in eigen land 

noodgedwongen voor gecensureerde staatsmedia, maar een veel grotere groep 

werkte voor media die misschien wel vergelijkbaar zijn met de Nederlandse 

verzetskranten van vroeger. Denk aan Syrische websites die sinds het begin van 

de opstand tegen het regime een dapper tegenwicht proberen te bieden aan 

onbetrouwbare staatspropaganda. Of aan de vele Iraanse oppositiewebsites die, 

soms vanuit het buitenland, Iraniërs voorzien van betrouwbare informatie over de 

politieke en economische situatie in hun land.

Net zomin als de Nederlandse verzetskranten tijdens de oorlog, zullen deze 

media activisme kunnen scheiden van journalistiek. Zij zijn per definitie 

activistisch, want gericht op het bewerkstelligen van politieke verandering. 

‘Neutraliteit’ is een luxe die weinigen zich binnen een dictatuur kunnen 

veroorloven. 

In de hedendaagse Nederlandse journalistiek ligt dat anders. De meeste 

redacties en individuele journalisten vinden dat journalistiek en (politiek) 

activisme niet goed samengaan. Zo zal de gemiddelde Nederlandse journalist 

geen lid willen zijn van een politieke partij, of daar in ieder geval niet openlijk 

voor uitkomen. Veel journalisten willen zelfs niet bekendmaken op welke partij 

ze stemmen. Wel worden veel journalisten in hun werk gedreven door een 

sterke betrokkenheid (‘engagement’) bij een onderwerp of een bepaalde groep 

mensen. Die betrokkenheid kan voortkomen uit een persoonlijke interesse, 

maar ook uit een gevoel van verwantschap, om wat voor reden dan ook. Voor 

journalisten met een vluchtelingenachtergrond is dat niet anders. Het ligt voor 

de hand dat je je betrokken blijft voelen bij ontwikkelingen in je land of regio van 

herkomst. Bovendien heb je op dat vlak een flinke voorsprong op Nederlandse 

journalisten; je kent de regio, spreekt de taal en hebt waarschijnlijk nog een 

lokaal netwerk dat je (op afstand) kunt inzetten om informatie te vergaren. Deze 

voorsprong kan een goede manier zijn om voet aan de grond te krijgen in de 

Nederlandse media, zeker wanneer je het gevoel hebt dat je nog niet genoeg 
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‘ingeburgerd’ bent om met ‘Nederlandse’ onderwerpen aan de slag te gaan 

(meestal overigens een onterechte angst!). Helaas kan diezelfde betrokkenheid 

ook in je nadeel werken, zeker wanneer het gaat lijken op activisme. 

Neem het voorbeeld van een Iraans-Koerdische journalist. De man heeft een 

indrukwekkend cv, hij werkte jarenlang voor verschillende Koerdische media 

in het Midden-Oosten. Het is duidelijk dat hij veel weet over de politieke 

situatie in Iran en over de Koerdische minderheid in het bijzonder. Dat is 

waardevolle kennis die op de meeste Nederlandse redacties niet aanwezig 

is. In Nederland schrijft de journalist vooral opiniestukken over de actualiteit 

in het Midden-Oosten. Het zijn interessante analyses, maar wel steeds heel 

duidelijk geschreven vanuit het perspectief van de Iraanse Koerden, die op voet 

van oorlog leven met de Iraanse machthebbers. Op zich is dat prima, daar zijn 

opiniestukken voor. Het risico is dat veel lezers – en redacties – de journalist niet 

meer zullen zien als een onafhankelijke stem. Dat maakt het voor hem lastiger 

om op een later moment als freelancer verhaalideeën te pitchen of een baan te 

vinden binnen de journalistiek. 

Het is een dilemma waar veel gevluchte journalisten mee worstelen, zeker 

wanneer ze nog niet lang in Nederland zijn. Het ligt voor de hand om te schrijven 

over een onderwerp waar je veel verstand van hebt en dat dicht bij je ligt, 

namelijk het land van herkomst. En het is volstrekt logisch dat je daarbij geen 

‘neutrale’ positie zult innemen, zeker niet wanneer je gewend bent aan een 

journalistieke cultuur waarin verslaggeving in het verlengde ligt van activisme, 

net zoals vroeger bij die Nederlandse verzetskranten. 

Om die valkuil te vermijden, is het wellicht beter om je ook op andere 

onderwerpen te richten, zodat lezers en collega’s je niet gaan vereenzelvigen 

met één onderwerp (‘die journalist die altijd over de Koerden schrijft’). Of blijf je 

wel op hetzelfde thema focussen, maar doe dat niet uitsluitend in de vorm van 

opiniestukken. Door bijvoorbeeld ook interviews of reportages te maken laat je 

zien dat je veelzijdig bent, en het geeft je de kans om meerdere perspectieven 

op hetzelfde onderwerp aan bod te laten komen. 
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Een paar laatste opmerkingen over activisme en journalistiek: in veel gevallen is 

het onderscheid moeilijk te maken. Het is niet altijd duidelijk waar betrokkenheid 

ophoudt en activisme begint. Ook zijn sommige vormen van activisme 

binnen de journalistiek meer geaccepteerd dan andere. De laatste tijd zien 

we in de journalistiek zelfs een beweging van media die zich nadrukkelijk wél 

profileren als activistisch. Zo kiest de Britse krant The Guardian voor een 

activistische koers als het gaat om onderwerpen rondom duurzaamheid en 

klimaatverandering. In Nederland schrijft het tijdschrift OneWorld op haar 

website: ‘Wij vinden dat de wereld eerlijker en duurzamer moet en kán. Daarom 

zetten wij journalistiek in om dichter bij deze wereld te komen.’ 

Deze ontwikkeling past in de bredere trend van ‘constructieve journalistiek’. 

Voorstanders van deze vorm van journalistiek vinden dat journalisten niet 

alleen verslag moeten doen van gebeurtenissen, maar ook oplossingen moeten 

aandragen voor de problemen waarover ze verslag doen. Journalisten zouden 

een bijdrage moeten leveren aan ‘positieve veranderingen’ in de samenleving. In 

Nederland is De Correspondent een bekend voorbeeld van dit type journalistiek. 

De ‘betrokkenheid’ waar we het eerder over hadden, is volgens constructieve 

journalisten een voorwaarde voor goede journalistiek. Aan de zes klassieke 

journalistieke vragen (Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Hoe?) voegen zij een 

nieuwe vraag toe: ‘Wat nu?’ Op die manier kan constructieve journalistiek een 

interessante middenweg zijn voor journalisten die worstelen met het scheiden 

van activisme en journalistiek.

4.3 Verder lezen

* In het boek Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam University Press, 

 2015), onder redactie van Jo Bardoel en Huub Wijfjes, wordt uitgebreid 

 ingegaan op journalistieke cultuur in het digitale tijdperk. 

* Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft een lectoraat Constructive 

 Journalism. Bij denieuwereporter.nl en op de site van het Stimuleringsfonds 

 voor de Journalistiek (svdj.nl) vind je ook meerdere artikelen over 

 constructieve journalistiek, geschreven door voor- en tegenstanders. 
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Somer Al-Abdallah
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Somer Al-Abdallah groeide op in Syrië onder een dictatoriaal, repressief regime 

en in een linkse omgeving, waar politiek in besloten ruimtes fluisterend werd 

besproken. Zo ontstonden zijn bewustwording van de politiek en zijn interesse 

in existentiële vragen. ‘Tijdens mijn jeugd hoorde ik dat mijn vader een grote 

bibliotheek had gehad met veel antiregimeboeken, waarvan hij in de jaren 

tachtig een groot deel verbrandde uit angst voor een arrestatie. Ook wist ik van 

mijn ouders dat het levensgevaarlijk was om over politiek te praten. Verboden! 

Ik begon na te denken over de aard van deze onderdrukte samenleving, en over 

de oorzaken van al die angst en waar die vandaan komt.’

Met het aanbreken van het nieuwe millennium en de opkomst van Bashar Al-

Assad, die in 2000 tot president werd gekozen, begon Somer politiek actief te 

worden. Hij studeerde inmiddels bedrijfskunde aan de Universiteit van Aleppo. 

‘Het was een korte periode van openheid. Er werden culturele en politieke fora 

geopend en politieke gevangenen werden vrijgelaten. Op hun gezichten vond ik 

antwoorden op alle vragen die ik had gesteld over de onderdrukking en angst in 

de Syrische samenleving. In 2003 ging ik met mijn medestudenten dagelijks op 

het universiteitsplein demonstreren tegen de Amerikaanse invasie in Irak, maar 

In Nederland 
staat alles open 
voor discussie
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we organiseerden ook debatten tussen voor- en tegenstanders van het regime 

en nodigden voormalig politiek gevangenen uit om te spreken over de toekomst 

van het land. Deze demonstraties en activiteiten vormden mijn eerste echte 

uitlaatklep.’

Zijn verlangen om te spreken, meningen te uiten en te schrijven werd steeds 

sterker. Somer was destijds niet van plan een loopbaan op te bouwen in de 

journalistiek, het schrijven was een doel op zich. ‘Ik schreef in lokale kranten en 

op opiniesites. Als ik me tegen het regime keerde, gebruikte ik een pseudoniem. 

Ik had een politieke obsessie, een passie voor schrijven en een verlangen naar 

verandering.’

Het uitbreken van de Syrische revolutie in maart 2011 was voor Somer een 

historisch moment. Het systeem dat alle media in het land controleerde stortte 

in, evenals de veiligheidsdienst waarmee Assad burgers controleerde. Het was 

een adempauze, zegt Somer. ‘Voordat de opstand Aleppo bereikte, ging ik in 

andere steden de straat op om te demonstreren. Daarna begon ik in Aleppo 

samen met collega’s een tijdschrift. Daarnaast schreef ik voor verschillende 

andere websites opinieartikelen en nieuwsberichten over de bombardementen, 

arrestaties en demonstraties. Voor het eerst in mijn leven was ik vrij. Elk woord 

dat ik schreef was een daad van verzet tegen het regime met zijn misdaden en 

jarenlange angstzaaierij.’

Omdat de onderdrukking door het regime steeds erger werd, moest Somer 

vluchten naar gebieden in de stad die onder controle stonden van de 

verschillende oppositiepartijen. Later, in 2013, wonnen de extremistische 

Islamitische groeperingen ook in deze gebieden aan invloed, en begon hij 

dreigementen te ontvangen. Dit keer vluchtte hij naar Turkije. ‘Ik was nooit 

van plan om uit Syrië weg te gaan. Maar mijn leven was in gevaar. In Turkije 

had ik meer vrijheid en kon ik als onderzoeker, redacteur en schrijver voor 

ondergrondse Syrische media werken. Totdat oppositiejournalisten in Turkije 

steeds vaker werden vermoord, en het ook daar niet langer veilig was.’

In 2015 kwam Somer in Nederland. Hij is teleurgesteld over de ontwikkelingen 

in Syrië, over de corruptie van de oppositie en over het feit dat de journalistiek 

geen echt verschil kan maken, zegt hij. ‘Ik voel me vanbinnen meer schrijver 

dan journalist. Het mooiste wat ik in de journalistiek kan bereiken is columns en 

opinies publiceren. Dat heb ik hier vanaf het begin gedaan, eerst in Het Friesch 

Dagblad en daarna in de Volkskrant. Daar ben ik erg trots op.’

In 2018 ging hij op zoek naar andere journalistieke mogelijkheden. Hij liep 

drie maanden stage bij de Volkskrant. ‘Op mijn eerste dag was ik verrast dat 

journalisten hier in open kantoren samenwerken. Alles staat open voor discussie. 

Er hing een sfeer van vertrouwen, die mij vreemd was. In Syrië werkte ik alleen 

voor ondergrondse kranten. Ik was tijdens mijn stage steeds bang om iets fout 
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te doen of zeggen. Ik voelde me net een klein kind dat leert lopen.’

Hij leerde veel en schreef mooie onderzoeksartikelen. Maar Somer heeft ook 

kritiek op de krant. ‘Ik had tijd nodig om te wennen aan de manier van werken 

op een Nederlandse krantenredactie, maar die kreeg ik eigenlijk niet. Iedereen 

was druk met het halen van deadlines. Soms lijkt het alsof Nederlanders geen 

verlangen hebben om een vreemde kleur te gebruiken. Als ik kijk naar Syrische 

collega’s die in andere Europese landen werken, vind ik dat Nederland zuinig is 

in het bieden van echte kansen, en dat dit land weinig interesse in ons heeft.’

Inmiddels werkt Somer al meer dan een jaar als redacteur voor de website Net 

in Nederland van de NTR. Ook daarover heeft hij dubbele gevoelens. ‘Bij de 

NTR kon ik mijn eigen ruimte creëren en kreeg ik veel vrijheid. Ik heb nieuwe 

ervaringen opgedaan en veel geleerd. Maar er is geen werkzekerheid in deze 

sector, vooral niet voor nieuwkomers.’

Om deze redenen is het leven in Nederland voor Somer ‘een voortdurende 

uitdaging’. Het is moeilijk om te kunnen rondkomen van journalistieke 

werkzaamheden, wat het lastig maakt om vooruit te kijken. Dit jaar begon hij een 

nieuwe deeltijdbaan als journalistencoach bij RFG Magazine. Daarnaast werkt hij 

nog voor de NTR. Hij hoopt vooral dat hij zich in Nederland ooit thuis zal gaan 

voelen. ‘Ik heb heimwee naar de oude Somer, die energiek, actief en dromerig 

was. Zal ik mijn thuis en mijzelf in Nederland gaan vinden? Dat kan ik nu niet 

zeggen. Maar ik blijf ernaar op zoek.’

Somer Al-Abdallah is een
Syrisch columnist, journalist
en onderzoeker. Hij is in 1984
in Syrië geboren en woont nu
in Noordwijkerhout.
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Werkwijze
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Hoofdstuk 5

Zoals we in de inleiding al schreven, gaan we in dit geen boek niet de 
beginselen van de journalistiek uitleggen. We gaan ervan uit dat je als 
lezer van dit boek al ervaring hebt met journalistiek, in eigen land, maar 
misschien ook al in Nederland. Bovendien zijn er genoeg goede journalistieke 
handboeken op de markt. Aan het eind van dit hoofdstuk noemen we er 
een paar die op dit moment op veel journalistieke opleidingen in Nederland 
gebruikt worden — want ook als ervaren journalist kan het geen kwaad om 
je kennis op te frissen. Toch willen we in dit hoofdstuk iets zeggen over de 
werkwijze van de journalistiek in Nederland. Sommige manieren van werken 
en denken zijn voor Nederlandse collega’s zo vanzelfsprekend, dat ze er niet 
bij stilstaan dat dit voor nieuwkomers niet altijd het geval is. Daarom worden 
bepaalde zaken soms niet uitgelegd als je stage gaat lopen of een opdracht 
krijgt. Op die zaken gaan wij hier in. 
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5.1 Vuistregels

Met ‘vuistregels’ bedoelen we (kort samengevatte) basisregels waarvan verwacht 

wordt dat iedere journalist zich er bij de uitoefening van zijn werk aan houdt. 

5 W’s en een H 

Deze ‘formule’ hoeven we vast niet uit te leggen, maar willen we toch even 

noemen: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe? Ooit bedacht Aristoteles dat 

dit de vragen zijn die je moet stellen en beantwoorden om te bepalen wat er 

heeft plaatsgevonden. Het zijn ook de elementen waar vrijwel iedere journalis-

tieke tekst uit is opgebouwd — en eigenlijk iedere vorm van communicatie, denk 

bijvoorbeeld aan persberichten.

Het is een universele formule, die waarschijnlijk over ter wereld wordt gebruikt, 

al zijn het in de ene taal misschien meer of minder vragen dan in de andere. Zo 

hebben de Fransen ‘hoeveel’ (combien) aan het rijtje toegevoegd en wordt in 

Turkije ‘waarvandaan’ (nerenden) gebruikt, om het belang van de bron van infor-

matie te benadrukken. 

Terug naar de bron

Als je journalisten, waar ook ter wereld, vraagt naar het voornaamste doel van 

hun werk, dan is ‘waarheidsvinding’ een van de eerste antwoorden die je zult 

krijgen. Een journalist is degene die uitzoekt wat er ‘echt’ is gebeurd tijdens een 

uit de hand gelopen demonstratie, of de productieketen van een multinational 

inderdaad zo duurzaam is als het bedrijf beweert, en of de jaarrekening van een 

gemeente wel klopt. Om dat goed te kunnen doen, zul je terug moeten naar de 

‘bron’. Het betekent dat je geen genoegen neemt met een persbericht of de 

verklaring van een perswoordvoerder, maar zelf op zoek gaat naar ooggetuigen 

van de demonstratie, spreekt met arbeiders die in de fabrieken werken van de 

multinational, of in de financiën duikt van een gemeente. 

Daarbij is er nog een andere (ongeschreven) regel: ‘één bron is geen bron’. Hoe 

meer bronnen je beweringen onderbouwen, hoe overtuigender je verhaal. Eén 

bron aanhalen wordt meestal gezien als een zwaktebod, tenzij die ene bron 

natuurlijk met harde bewijzen komt. 
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Hoor en wederhoor

Misschien wel de belangrijkste regel van de journalistiek. Als iemand een be-

wering doet over een andere persoon of organisatie, zeker wanneer dat een 

beschuldiging is, dan moet je de andere partij om een reactie vragen. Als je dit 

niet doet, dan wek je de schijn van partijdigheid. In het ergste geval kan dit zelfs 

juridische gevolgen hebben. Het kan natuurlijk zijn dat de andere partij geen 

commentaar wil geven. In dat geval heb jij toch aan je plicht voldaan, want je 

hebt iemand de kans gegeven om te reageren. Hoor en wederhoor is niet nodig 

wanneer het gaat om een mening, van jezelf (in een opiniestuk bijvoorbeeld) 

of van iemand die je citeert. In een nieuwsbericht wordt meer belang gehecht 

aan hoor en wederhoor dan bij een interview. Het is niet altijd redelijk om te 

verwachten dat je alle uitspraken van een geïnterviewde over anderen checkt of 

aan deze personen voorlegt. Hierin zul je zelf een afweging moeten maken.  

Verschillende perspectieven

Vrijwel ieder onderwerp kun je op verschillende manieren benaderen. Daar-

bij gaat het niet alleen om jouw eigen invalshoek of insteek (zie paragraaf 3.2 

over pitchen), maar ook over de perspectieven die je aan bod laat komen in je 

verhaal. Stel, je maakt een reportage over de komst van een nachtopvang voor 

dak- en thuislozen. Dan ligt het voor de hand om niet alleen het perspectief van 

buurtbewoners te laten zien, maar ook dat van de daklozen zelf en de medewer-

kers van de opvang. Bij ingewikkelde onderwerpen, denk aan klimaatverandering 

of de coronacrisis, kan het interessant zijn om op zoek te gaan naar ‘andersden-

kenden’, mensen die oplossingen of analyses bieden die buiten de gebaande 

paden liggen — al is het natuurlijk niet nodig om voor ieder onderwerp op zoek 

te gaan naar een tegenstem.
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5.2 Genres

Een Syrisch-Nederlandse journalist in ons netwerk omschreef een Syrische 

krant eens als één groot opiniekatern. In Nederlandse kranten en tijdschriften 

wordt meestal een strikt onderscheid gemaakt tussen de verschillende journa-

listieke genres. Of je nu als freelancer een artikel pitcht bij een redactie, of als 

redacteur bij je chef, er wordt verwacht dat je aangeeft wat het genre waarin je 

wilt schrijven is en voor welk katern het is bedoeld. Dit helpt jouzelf ook bij het 

nadenken over de manier waarop jij je verhaal wilt vertellen. Het ene onderwerp 

leent zich goed voor een nieuwsbericht, terwijl je een ander verhaal beter in de 

vorm van een reportage kunt vertellen. Natuurlijk is de afbakening tussen genres 

niet absoluut. Er zijn allerlei tussenvormen denkbaar en dat zul je ook terugzien 

in de krant. We noemen hier de belangrijkste journalistieke genres. 

Nieuwsbericht 
Een kort artikel waarin je feitelijk en nauwkeurig beschrijft wat ‘het nieuws’ is. Het 

belangrijkste nieuws staat altijd bovenaan. Een goed nieuwsbericht beantwoordt 

altijd de ‘5 W’s en de H’. Een langer nieuwsbericht wordt ook wel ‘nieuwsverhaal’ 

genoemd. Behalve de lengte is een verschil dat in een nieuwsverhaal doorgaans 

ook bronnen worden geciteerd.

Verslag

Een nieuwsbericht schrijf je vanachter je bureau, voor een verslag ga je erop 

uit. Er zijn veel verschillende vormen van verslaggeving, van een verslag van 

een sportwedstrijd tot aan oorlogsverslaggeving. Een verslag hoeft niet per se 

belangrijk nieuws te brengen. Een voorwaarde is wel dat jijzelf ooggetuige bent. 

Je eigen observaties kun je aanvullen met achtergrondinformatie en citaten van 

bronnen. Een lang verslag heet een reportage.
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Achtergrondverhaal

Het woord zegt het al: een achtergrondverhaal gaat verder waar het 

nieuwsbericht ophoudt. Het is een langer artikel waarin een lezer meer te 

weten komt over actuele ontwikkelingen. In een achtergrondverhaal is ‘waarom’ 

doorgaans de belangrijkste van de vijf W’s. Daarmee is lang niet alles gezegd, 

want er zijn veel verschillende manieren waarop je een achtergrondverhaal 

kunt vormgeven. Grofweg kun je onderscheid maken tussen een verhaal dat 

je vanachter je bureau schrijft en een verhaal waarvoor je op pad gaat. In dat 

laatste geval wordt het een reportage. 

Het doel van een achtergrondverhaal kan verschillen. Soms is het hoofddoel 

om te informeren of om iets uit te leggen (‘Hoe ziet het immigratiebeleid van de 

Europese Unie er precies uit?’). Maar in een achtergrondverhaal kun je ook op 

basis van je onderzoek een standpunt innemen (‘Het immigratiebeleid van de 

Europese Unie heeft gefaald’).

Interview 
Soms heeft een interview als doel om iets te weten komen over de persoon van 

de geïnterviewde, soms gaat het vooral om de deskundigheid of mening van de 

geïnterviewde over een bepaald onderwerp. Bedenk vooraf wat het doel is van 

jouw interview. Als vorm zijn een vraag-antwoordgesprek, een ‘lopend verhaal’ 

(waarbij je observaties en achtergrondinformatie combineert met citaten) of een 

full quote-interview (opgeschreven als een monoloog) de meest voor de hand 

liggende keuzes. 

Anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, is het in 

Nederland gebruikelijk dat geïnterviewden vragen of ze de tekst mogen inzien 

voor publicatie. Maak hierover duidelijke afspraken. Een vaste formule is dat je 

bereid bent om ‘feitelijke onjuistheden’ te corrigeren, maar dat je niet verplicht 

bent om suggesties van geïnterviewden over te nemen. 
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Opinieartikel

In een opinieartikel geef je jouw mening over een bepaald onderwerp. 

Hoewel het eigenlijk geen journalistiek genre is, moet het artikel wel aan 

journalistieke basisregels voldoen. Je kunt niet zomaar iets beweren; je moet met 

overtuigende argumenten komen en je feiten moeten kloppen. Een opiniestuk 

sluit je af met een heldere conclusie. 

De opiniepagina’s van kranten zijn een soort open forum waar ingezonden 

stukken worden geplaatst van mensen die niet voor de krant werken (als 

redacteur of freelancer). Voor journalisten met een vluchtelingenachtergrond 

kan het een relatief laagdrempelige manier zijn om voor het eerst in een 

Nederlandse krant te publiceren. Dit is het enige katern waarvoor je niet hoeft te 

pitchen. Je stuurt gewoon een stuk naar de opinieredactie, en als de chef opinie 

het interessant vindt, wordt het geplaatst. 

Bedenk wel dat je voor artikelen op de opiniepagina meestal niet wordt betaald, 

tenzij de opinieredactie je uitnodigt om iets te schrijven. Dat is op zich niet 

erg, publiceren op opiniepagina’s kan een goede opstap zijn naar betaalde 

journalistieke opdrachten. Bij een pitch of een sollicitatie kun je in ieder geval 

verwijzen naar dit eerder gepubliceerde werk. Pas wel op dat je als journalist niet 

op de opiniepagina’s blijft ‘hangen’. Als je geld wilt verdienen, zul je ook moeten 

pitchen (of solliciteren) bij andere redacties. 

Column

Een column is altijd vanuit jezelf geschreven en nooit heel lang. Verder is 

het een heel vrije en losse vorm. Het onderwerp kan iets zijn wat je zelf hebt 

meegemaakt, maar het kan ook over politiek gaan, over sport of over cultuur. In 

een column is stijl belangrijker dan in een ‘gewoon’ journalistiek artikel. Niet voor 

niets worden columns vaak geschreven door literaire auteurs. 
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5.3 Omgangsvormen

In inburgeringscursussen gaat het veel over de Nederlandse omgangsvormen. 

Meestal wordt dan verteld dat Nederlanders ‘direct’ communiceren en weinig 

waarde hechten aan hiërarchie. Maar ondanks die directheid waar Nederlanders 

zo trots op zijn, worden ook veel dingen niet uitgesproken. En hoewel 

Nederlanders inderdaad weinig ophebben met rangen en standen, zijn er wel 

degelijk verschillen in status die samenhangen met iemands maatschappelijke 

positie. Juist doordat er zoveel niet gezegd wordt, kan het voor jou als 

nieuwkomer lastig zijn om te doorgronden met welke ‘codes’ je rekening moet 

houden in het sociale verkeer. Het feit dat op redacties nog steeds weinig 

mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond werken maakt dat niet 

gemakkelijker. Je bent daardoor nog meer een ‘vreemde eend in de bijt’.  

Overigens heeft de Nederlandse directheid voor- en nadelen. Aan de ene 

kant betekent het dat je niet raar moet opkijken als een collega jouw idee 

nogal lomp afkraakt. Aan de andere kant vindt niemand het vreemd als je 

tijdens een redactievergadering als junior-redacteur kritiek levert op je chef of 

hoofdredacteur. 

Het ontbreken van een strikte hiërarchie is voor een journalist vooral handig. 

Nederlandse gezagsdragers en bestuurders bij overheidsinstanties zijn daardoor 

over het algemeen heel benaderbaar. Grotere organisaties hebben meestal 

een persvoorlichter of een afdeling ‘communicatie’ die je kunt bellen of mailen 

en verzoeken om een interview met een bestuurder. Ook Tweede Kamerleden 

kun je via hun voorlichters vaak redelijk makkelijk bereiken. Aarzel niet om dat 

te doen als het belangrijk is voor je verhaal. En als je zo iemand interviewt, is 

het niet nodig om overdreven respectvol te zijn. Ook een minister kun je zeer 

kritisch bevragen.
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5.4 Perskaart

Veel gevluchte journalisten willen weten of het mogelijk is om een perskaart 

te krijgen. Een perskaart is een legitimatiebewijs dat is uitgegeven door de 

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en waarmee je jezelf kunt 

identificeren als journalist. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld evenementen 

bezoekt, een rechtszaak wilt bijwonen, of een debat in het parlement. Ook kan 

het voorkomen dat je bij een interview wordt gevraagd om je perskaart. Naast 

de ‘gewone’ perskaart geeft de NVJ ook een perskaart uit voor studenten 

journalistiek en een politieperskaart. Met die laatste kaart kun je toegang krijgen tot 

door de politie afgezette gebieden, bijvoorbeeld bij ongevallen of demonstraties. 

De perskaart van de NVJ is erkend door de Internationale Federatie van 

Journalisten (IFJ) en hiermee kun je je ook in het buitenland identificeren. 

Als je in risico- of conflictgebieden gaat werken, is het aan te raden om de 

internationale perskaart van de IFJ aan te vragen. Dit kan via de NVJ. 

Je hebt geen perskaart nodig om in Nederland als journalist te kunnen werken. 

Veel Nederlandse journalisten hebben niet eens een perskaart. Zeker wanneer je 

vooral van achter je bureau werkt, is een perskaart echt geen noodzaak. 

Heb je er wel een nodig, dan kun je een perskaart aanvragen bij de NVJ. 

Daarvoor moet je lid zijn van de NVJ of de Nederlandse Vereniging van 

Fotografen (onderdeel van NVJ). Verder moet je om in aanmerking te komen 

voor een perskaart het grootste deel van je inkomen verdienen met journalistiek. 

Op de site van de NVJ staan alle voorwaarden en voordelen uitgelegd.  
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5.5 Persvrijheid

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn mensenrechten. Je vindt ze terug 

in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): ‘Een ieder heeft 

recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te 

koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 

verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.’ 

In Nederland is het recht om te zeggen en schrijven wat je wil vastgelegd 

in artikel 7.1 van de Grondwet: ‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om 

door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Je mag nooit op enige manier bedreigd 

worden bij of vanwege de uitoefening van je beroep. Als dit toch gebeurt, doe 

dan altijd aangifte bij de politie. Ook kun je terecht bij het meldpunt persveilig.nl. 

Toch is persvrijheid niet onbegrensd. Je acties of publicaties mogen niet in strijd 

zijn met de wet en je mag niet iemand ergens van beschuldigen zonder bewijs 

— dat kan door een rechter worden gezien als ‘smaad’ of ‘laster’. In veel gevallen 

staat echter niet vast hoe ver je mag gaan en zal een rechter per geval een 

afweging maken. Zo kun je niet zomaar iemands recht op privacy schenden door 

in het geheim gemaakte geluids- of video-opnames te openbaren, maar als 

hiermee het maatschappelijk belang is gediend (bijvoorbeeld doordat dit enige 

manier is waarop je een groot onrecht kunt onthullen), mag het vaak weer wel. 

Naast de wettelijke regels waar je je aan moet houden, zijn er ethische normen. 

Die zijn vastgelegd in de Code van Bordeaux (1986) en in Nederland verder 

uitgewerkt door de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). In de Leidraad van de 

RvdJ staat bijvoorbeeld uitgelegd dat je in publicaties duidelijk onderscheid 

moet maken tussen feiten, beweringen en meningen. Je kunt de Leidraad 

downloaden op de site van de RvdJ. 

Verder voeren media een redactioneel beleid. Zo is het in Nederland de 

gewoonte om alleen de initialen en nooit de volledige achternaam te noemen 

van iemand die verdacht wordt van een misdrijf, tenzij het gaat om een persoon 

die iedereen kent. De meeste redacties houden zich hieraan, hoewel het niet 

verboden is om die achternamen wel te noemen. Veel media zijn terughoudend 

met het berichten over de privélevens van politici, zolang dit niet van invloed is 

op hun functioneren. Vandaar dat je in een Nederlandse krant niet snel iets zult 

lezen over het liefdesleven van de minister-president. 
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Nederland staat op de vierde plek van de lijst met landen met de meeste 

persvrijheid, die wordt bijgehouden door Reporters Without Borders. Er is in 

Nederland geen censuur in de werkelijke betekenis van het woord, met een 

overheid die media controleert door te verbieden dat ze over bepaalde zaken 

publiceren, of die kritische journalisten vervolgt. 

Dit wil niet zeggen dat de situatie in Nederland ten aanzien van persvrijheid 

perfect is. De overheid censureert niet, maar doet soms wel haar uiterste 

best om informatie achter te houden of te verbergen. In het uiterste geval 

kunnen journalisten naar juridische middelen grijpen. Met een beroep op de 

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kunnen burgers, dus ook journalisten, 

overheidsinstanties dwingen om bepaalde informatie vrij te geven.

Journalisten met een vluchtelingenachtergrond krijgen in Nederland helaas 

regelmatig te maken met intimidatie en bedreigingen. Zo is ‘de lange arm van 

Teheran’ berucht. Er zijn meerdere gevallen bekend van Iraans-Nederlandse 

journalisten die zeer ernstige bedreigingen ontvingen uit Iran, mogelijk afkomstig 

van de geheime diensten in dat land. Ook vanuit Turkije klinkt regelmatig 

dreigende taal aan het adres van naar Nederland gevluchte journalisten. 

Dan is er nog de eigen gemeenschap in Nederland die kritisch meeleest, kijkt 

en luistert. Door je achtergrond ben je beter in staat om verhalen te vertellen 

over jouw gemeenschap dan Nederlandse collega’s. Een slimme redactie maakt 

daar gebruik van. Maar het kan je tussen twee vuren plaatsen. Aan de ene kant 

de opdrachtgever die (terecht) verwacht dat je een onafhankelijk en waar nodig 

kritisch verhaal maakt. Aan de andere kant mensen die je verwijten dat je niet 

loyaal bent aan je gemeenschap. Opdrachtgevers zijn zich helaas niet altijd 

bewust van deze lastige positie. 
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Als gevluchte journalist heb je waarschijnlijk een goed ontwikkelde radar voor 

censuur. Dat is bijzonder waardevol. Maar probeer geen spoken te zien. Het 

feit dat je alles mag zeggen en schrijven, binnen de grenzen van de wet en 

rekening houdend met de ethische beroepsnormen, betekent niet dat alles 

wat je schrijft of maakt ook wordt gepubliceerd. Redacties maken voortdurend 

keuzes. Daarin spelen veel verschillende factoren een rol. Allereerst de 

identiteit en de doelgroep van het medium, waardoor het ene onderwerp 

relevanter wordt gevonden dan het andere. Maar er worden ook ingewikkeldere 

afwegingen gemaakt. Zo worstelen redacties met tegendraadse beweringen over 

bijvoorbeeld klimaatverandering of de verspreiding van virussen. Moet je die 

negeren, omdat ze niet overeenkomen met de ‘consensus’, of er juist aandacht 

aan besteden omdat het interessante ‘tegengeluiden’ zijn? 

Als jouw verhaal niet geplaatst wordt, is dat niet meteen ‘censuur’. Ga het 

gesprek aan met een (eind)redacteur of redactiechef. Dit soort gesprekken 

zijn belangrijk, voor zowel de journalist als de redactie: zo leer je elkaars 

standpunten kennen over wat ‘goede’ journalistiek precies inhoudt. 

5.6 Verder lezen

Voor meer informatie over journalistieke vuistregels, genres of andere 

vakinhoudelijke zaken, kun je het beste een studieboek lezen. Zelfs voor ervaren 

journalisten kan het goed zijn om de kennis af en toe op te frissen. Er zijn er 

meer, maar we noemen de twee boeken die op de opleidingen journalistiek

het meest worden gebruikt: 

- Basisboek journalistiek van Piet Bakker en Aline Douma

 (Noordhoff Uitgevers, 2018).

- Basisboek journalistiek schrijven van Henk Asbreuk en Addie de Moor  

 (Noordhoff Uitgevers, 2017).  

Als je precies wil weten hoe het zit met zaken als persvrijheid, auteursrecht 

en portretrecht, dan is het boekje Journalist en recht – de praktijk belicht van 

Arthur Maandag een aanrader (Uitgeverij Villamedia, 2015). 
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ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten,
schrijvers en andere mediaprofessionals.

Het is niet gemakkelijk om in een nieuw land je oude beroep
weer op te pakken, zeker niet wanneer dat een beroep in de
media is. Om te beginnen moet je de taal goed beheersen. 
Tegelijkertijd moet je als nieuwkomer je weg zien te vinden
in het Nederlandse medialandschap. Waar begin je?
Wat zijn nuttige netwerken, hoe verdien je geld als freelancer,
heb je als journalist een perskaart nodig, waarom heeft Nederland 
geen staatsomroep en zijn er grenzen aan de persvrijheid?
Deze vragen, en heel veel andere, proberen we in dit boekje
te beantwoorden. Daarnaast lees je interviews met gevluchte
collega’s die vertellen over hun ervaringen. 

We hopen dat we met dit boekje niet alleen nieuwkomers
informeren en inspireren, maar ook mediaorganisaties.
Want we zijn ervan overtuigd dat gevluchte mediaprofessionals
met hun talenten, verhalen en inzichten een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse media.


