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De Utrechtse journalistenopleiding houdt deze week, 14 en 15 januari, een intern
congres over de toekomst van het journalistiekonderwijs. Deelnemers krijgen op de
laatste dag een usb-stick met bijdragen van sprekers en met onderstaand
overzichtsartikel over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
De vijf W’s beheersen de journalistiek: wie, wat, waar, wanneer en waarom. In de
discussie over de toekomst van de journalistieke opleidingen zijn er vooral twee van
belang. Waar komen de afgestudeerden terecht en wat wordt daar van ze verwacht?
Als we dat weten, kunnen we beter bepalen waar we met de journalistieke opleidingen
naartoe willen.
Dat is niet het enige, ook de opvattingen van docenten over wat ‘goede en relevante’
journalistiek nu eigenlijk is, spelen een belangrijke rol – het gaat daarbij vooral om de
journalistieke attitude. Maar toch: we willen afgestudeerden voorzien van vaardigheden
en kennis die ze in de praktijk nodig hebben en ze voorbereiden op banen die ze
kunnen krijgen. De werkgelegenheid is afhankelijk van de economische positie van de
media, dus van publieksvoorkeuren en inkomstenbronnen. De drie belangrijkste trends
zijn dat het publiek van traditionele printmedia afneemt, dat online media-gebruik
toeneemt en dat de advertentie-inkomsten anders verdeeld worden. Hieronder cijfers en
voorbeelden om dat te illustreren; waarna ingegaan wordt op de gevolgen die dat voor
verschillende mediasectoren heeft, opnieuw geïllustreerd met voorbeelden uit de
praktijk.
Groei bij glossy’s en sponsored magazines
Het publiek voor de traditionele printmedia wordt minder, vooral bij jongeren, 63 procent
van de Nederlanders leest nog een betaalde krant (tegen 71 procent in 2003) maar
minder dan 25 procent van de lezers van Trouw, AD, NRC en De Telegraaf is jonger
dan 35 jaar. NRC.next bereikt overigens met 80.000 exemplaren ruim 300.000 –
grotendeels jonge – lezers. In 1995 werden er 4.6 miljoen exemplaren betaalde
dagbladen verspreid, nu één miljoen minder, maar de totale oplage van gratis kranten is
tot bijna 1.5 miljoen gestegen waardoor 70 procent van de Nederlanders een (betaalde
en/of gratis) krant leest. Bij tijdschriften als Panorama, Revu, Libelle en Margriet loopt
de oplage ook terug; groei zit bij glossy’s en sponsored magazines.
Online gebruik van media neemt toe: in 2008 had 86 procent van de Nederlanders
toegang tot het internet, 74 procent via breedband, vijf jaar geleden waren deze
percentages 65 en 22. De populairste activiteiten zijn zoeken naar informatie (86
ptocent), boeken van of zoeken naar reizen (55 procent) en het gebruik van online
kranten (47 procent). Ruim 6 miljoen mensen bezochten minstens eenmaal per maand
de site van een dagblad in 2008, ruim 25 procent meer dan in 2007. Maar Nu.nl is wel
populairder (13e best bezochte website in Nederland) dan de Telegraaf (19e plaats).

Gerelateerde posts
2010: het jaar van betaalde content
Hoe creëer je waarde in tijden van overvloed? Onlangs bogen
collega’s uit de dagbladwereld zich in Kopenhagen over dit
onderwerp. Wie het programma bekeek van de conferentie valt op
dat de onderwerpen ‘wat zijn de businessmodellen’, ‘waar plaats ik
het hekje’, ‘maar online is toch alles gratis’ domineren. Een
achterhaalde discussie anno [...]
lees verder.

Breaking News: Het nieuws moet gemaakt
worden
Niets mooier dan breaking news. Maar wat moeten we nu het nieuws
in de meest letterlijke zin aan diggelen ligt? Het nieuws is stuk. Het
verdienmodel van dagbladen, een eeuw lang een betrouwbare
financier van de journalistiek, is defect. Commerciële televisie, gratis
kranten en internet hebben de bodem weggeslagen. Het nieuws
moet gemaakt worden.
Ook ‘gemaakt’ [...]
lees verder.

Dagbladuitgevers zoeken troost tegen de
ellende (dag 1)
Het rook vandaag, donderdag, een klein beetje naar angstzweet in
het Londense Hiltonhotel. Zo’n 300 ‘officials’ uit de mondiale
dagbladindustrie kropen er bij elkaar om gezamenlijk te bezien hoe
de digitale vijand kan worden weerstaan. Het toverwoord van de dag:
‘we zien ook kansen’. En zowaar: langzaam lijkt er licht aan het eind
van de [...]
lees verder.
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Advertentie-inkomsten
Advertentie-inkomsten lopen terug en worden anders verdeeld. Dagbladen hebben in
2008 al met een terugloop te maken gehad (PCM bijvoorbeeld -8.5 procent) en
verwachten voor 2009 een afname van meer dan 10 procent. De terugloop komt deels
door de economische crisis en zou daarom een tijdelijk karakter kunnen hebben.
Onderzoek toont echter aan dat vooral kranten onder de crisis leiden en ook niet
volledig herstellen bij een economische opleving. Het marktaandeel van print loopt al
langer terug ten koste van vooral tv en online. Sommige vormen van reclame
(rubrieksadvertenties, banen, onroerend goed, kennismaking, sex) zijn al voor een
belangrijk deel naar online gegaan. De inkomsten van online reclame moeten over zeer
veel spelers worden verdeeld en vallen voor traditionele media in veel gevallen tegen
vanwege de lage tarieven.
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arbeidsplaatsen opgeheven, Wegener schrapte 300 banen, terwijl het Telegraaf-concern
800 banen verloor tussen 2001 en 2006. In Limburg verdwenen 50 banen in 2007,
terwijl al een nieuwe ronde gepland is. Bij Wegener waren de 450 ontslagen
aanvankelijk ‘opgeschort’ maar onlangs heeft het concern aangekondigd toch staf te
ontslaan (voor eind februari 2009 moet het moederbedrijf Mecom 600 miljoen euro
herfinancieren), bij het Telegraaf-concern moeten 500 mensen weg, terwijl PCM 5
procent van de staf gaat ontslaan. Bij Erdee Media Groep (Reformatorisch – en
Nederlands Dagblad) verdwijnen 20 banen. Niet alle ontslagen betreffen overigens de
redactie.

uitgeefmodellen
uitgeverijen
vakbladen
wegener
werkgelegenheid

Andere functies
Daarnaast veranderen functies. Elk dagblad heeft een webredactie, terwijl van
redacteuren verwacht wordt dat ze multimediaal werken. Bij de Volkskrant waren in
2007 16 personen van de redactie van 240 mensen (deels) werkzaam voor de online
krant. De ontslagen bij Wegener zijn afgewend op voorwaarde dat alle redacteuren zich
multi-mediaaal om laten scholen.
Freelancers en tijdelijke krachten worden vaker ingezet. Onderzoeksbureau Markeffect
onderzocht ruim duizend uitgevers; meer dan de helft zet freelancers in, die in die
gevallen al bijna 30 procent van het werk doen, met name gaat het over tekstschrijven
en eindredactie. De opmaak – met name van advertentiepagina’s – is bij veel bedrijven
(bijvoorbeeld Telegraaf Mediagroep) al voor een belangrijk deel naar lage lonenlanden,
met name India, ge-outsourced.
Met de sanering van dagbladen zijn er ook consequenties voor persbureaus. Bij de GPD
is onlangs een tweede bezuinigingsronde aangekondigd. Fotopersbureau Hollands
Hoogte gaat van 30 naar 24 personeelsleden. De malaise bij dag- en weekbladen is
één van de oorzaken, het grote aanbod van goedkoop en gratis materiaal via internet
een andere. Dergelijke ontwikkelingen hebben er ook toe geleid dat freelance fotografen
bij de Telegraaf Media Groep onlangs een nieuw ‘wurgcontract’ aangeboden kregen:
concurrentiebeding, geen betaling voor (digitale) herplaatsing en lagere tarieven.
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Tijdschriften
Reed Elsevier, VNU media en TMG (Telegraaf) hebben hun tijdschriftensector in de
etalage gezet wegens reorganisaties en heroriëntatie op online. Gedwongen ontslagen
worden niet uitgesloten. In deze sector is het al langer gewoonte om freelancers en
tijdelijke krachten in te zetten. Ook hier – met name bij vakbladen – is er een sterke
oriëntatie op online. Sponsored magazines en in-house publicaties (bedrijfsjournalistiek)
lijken te groeien.
De (publieke) omroep heeft minder te leiden onder de recessie omdat tv-reclame daar
minder vatbaar voor is en omdat de publieke omroep ook andere inkomstenbronnen
heeft (alhoewel de aanval op de journalistieke afdelingen van de publieke omroep en
hun reclame-inkomsten in volle hevigheid is losgebarsten). De omroep heeft overigens
altijd veel gebruik gemaakt van tijdelijke contracten en freelancers waardoor verlies aan
arbeidsplaatsen niet altijd zichtbaar is. Bij AT5 (niet door de rijksoverheid gefinancierd)
moesten overigens alle freelancers het veld ruimen terwijl de vaste krachten niet zeker
zijn van hun baan. Bij de commerciële regionale omroep TV Limburg verliezen 8 van de
45 personeelsleden hun baan.

De Nieuwe Reporter
werkt samen met het
3D-project.

Groei lijkt er te zitten in online-redacties, webredacteuren worden regelmatig gevraagd –
een forse groei is dat overigens niet aangezien de verdienmodellen van online niet
zodanig zijn dat er fikse redacties op na worden gehouden.
Een analyse van de vacatures op Villamedia en De Nieuwe Reporter suggereert dat er
vooral gevraagd wordt naar webredacteuren, journalisten voor controlled circulation – en
sponsored magazines, bedrijfsjournalisten, bureauredacteuren (publieke omroep),
communicatie-adviseurs en designers. Ook in de audiovisuele sector lijkt er werk te zijn,
met name bij kleinere video-productiebedrijven.

Nieuwsbrief

Kortom: de werkgelegenheid bij traditionele printmedia neemt af, multimediale
vaardigheden zijn een must, freelancen lijkt een optie terwijl audivisuele media ook nog
ruimte bieden, de commerciële-journalistieke sector (bedrijfsbladen) en algemene
communicatie (advies) banen bieden ook mogelijkheden. Welke gevolgen dat voor de
journalistieke opleidingen moet hebben is overigens minder duidelijk. Oriëntatie op meer
multimediale aspecten ligt voor de hand, maar hoe je studenten goed voorbereidt op
een (freelance) bestaan binnen een gecommercialiseerde omgeving is minder duidelijk.
En of elke journalist ook een ‘communicatie-adviseur’ is, is helemaal de vraag.

Aanmelden

Bronnen
www.stir.nl (bereikscijfers websites)
www.multiscope.nl (ranglijst websites)
www.cebuco.nl (oplages, bereik dagblad-sites)
www.hoi-online.nl (oplagecijfers dagbladen & tijdschriften)
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NOM – printmonitor (leescijfers dagbladen & tijdschriften)
www.cbs.nl (online trends)
Communicatiekaart van Nederland (arbeidsplaatsen)
www.persmediamonitor.nl (oplages)
www.villamedia.nl (vacatures, medianieuws)
www.denieuwereporter.nl (vacatures, medianieuws)
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7 reacties:
Fons Tuinstra
14 januari, 2009

Een intern congres? Is dat een congres waar geen journalisten bij
mogen zijn?

Piet Bakker
14 januari, 2009

Correctie: Het Nederlands Dagblad maakt geen deel uit van de
Erdee Media Groep. Mijn excuses voor de fout.
@fons: het congres zit vol met journalisten aangezien veel van de
docenten ook als journalist werken terwijl ook nogal wat studenten
die aanwezig zijn als journalist werken. Er zijn ook mensen van
buiten, maar de ruimte is beperkt omdat de medewerkers van de
school bijna allemaal komen. En het gaat over het onderwijs op
onze school voor een belangrijk deel. Maar er in niks geheims
aan, er wordt volgens mij zelfs live geblogd vanuit het congres.

Lia
15 januari, 2009

Journalistieke scholen moeten zich niet verantwoordelijk voelen
voor de arbeidsmarkt voor journalistieke studenten. Dat is een
stap te ver en meegedacht met de raden van besturen die graag
veel studenten willen omdat ze veel geld krijgen voor elke
afgestudeerde student. Het is aan de journalistieke scholen
verantwoordelijkheden te scheiden. Zij moeten onafhankelijke
journalisten (dwz door niets of niemand bepaald) opleiden, de
arbeidsmarkt is vervolgens de verantwoordelijkheid van de
journalist zelf. Men denkt toch ook niet dat op een
timmermansschool eerst gekeken wordt naar wat de arbeidsmarkt
vraagt. Die jongens en meiden leren een vak, of ambacht zo u
wilt, en gaan dan de arbeidsmarkt op. Waar de goeden dan
vervolgens vanzelf van de minder goeden worden onderscheiden.
Zo zou het met journalisten ook moeten zijn. Er lopen er al teveel
rond die wel door iets of iemand worden bepaald, al was het
alleen al door hun verleden.

Lia
15 januari, 2009

Je zou ook kunnen zeggen: je moet het aanbod niet laten
afhangen van de vraag maar de vraag van het aanbod. Dan krijg
je tenminste weer eens kwaliteitsjournalistiek.

Jan Bierhoff
15 januari, 2009

Piet voedt de interne discussie met flink wat variabelen, maar
behoudens online en multimedia zijn er nog andere structurele
ontwikkelingen die in ogenschouw moeten worden genomen. Uit
de losse pols: coachingrollen voor lezers- (publieks)bijdragen,
service voor de organisaties die niet meer mediaal maar direct
willen gaan informeren (een trend in het internettijdperk),
‘blending profiles’, nog zo’n fenomeen in het informatietijdperk,
bijvoorbeeld een mix van redactioneel en commercieel (de
waterscheiding tussen die twee is in NL inmiddels een brosse
veendijk geworden), etc. Ook komt de concurrentie voor
journalistenopleidingen inmiddels niet alleen uit academische hoek
maar van allerlei communicatiegeorienteerde opleidingen, waar je
wellicht slimme allianties mee moet aangaan. Kortom debat
geopend, maar nog lang niet gesloten!

Theo Dersjant
16 januari, 2009

@ Piet: Thomas Bruning van de NVJ meldde op het congres van
de SvJ in Utrecht ook dat de werkgelegenheid momenteel voor
een groot deel in internet-banen zit. Terwijl veel studenten daar
geen zin in hebben (meldde hij). Ik heb daar begrip voor. Mijn
analyse: het gaat in veel gevallen om mbo-functies: het
‘doorschuiven’ van letters die anderen hebben getikt. Daar word
je natuurlijk geen hbo-journalist voor. Wellicht is het wel zo dat
we momenteel veel hbo’ers opleiden, terwijl er veel werk is voor
mbo’ers? Ofwel: er zou eens aan analyse gemaakt moeten
worden van het type vacatures. Wat wordt precies gevraagd?

Koos van der Goot
11 juni, 2009

@ Lia,
De vergelijking met de timmermannen is niet helemaal correct,
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