
Bespreeknotitie onafhankelijke onderzoeksjournalistiek  

Inleiding 

In de raadsvergadering van 14 juni 2018 heeft de raad een discussie gevoerd over nut en noodzaak 

a  het i stelle  a  ee  fo ds t. . . het e ordere  a  o afha kelijke o derzoeksjour alistiek e  
a dere or e  a  jour alistieke erdiepi g  oor Woerde  (en omgeving).  

De raad constateerde dat er behoefte was aan een beeldvormende bijeenkomst.  

 

Een fonds voor Woerden? 

Er zijn in Nederland vanuit het Rijk ontwikkelingen gaande aangaande het bevorderen van 

verdiepende onderzoeksjournalistiek alsmede voor kwaliteitsverbetering door meer regionale 

samenwerking van vrijwillige en professionele omroepen. Het idee van een Woerdens fonds voor 

onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is mede hieruit geboren.  

De beeldvormende bijeenkomst en de reflectie daarop in presidium toonden dat het onderwerp 

o derzoeksjour alistiek  leeft in Woerdense politiek en dat er ook wel er enige animo lijkt te zijn om 

een (financiële) impuls te geven aan de ontwikkeling van een Woerdense stimuleringsmogelijkheid.  

Het is echter nog niet voldoende inzichtelijk wat de financiële consequenties voor Woerden zijn; wat  

is wenselijk of nodig in regionaal verband en welke financiële mogelijkheden zijn er bij het Rijk. Ook is 

nog niet, of onvoldoende helder of het college een impuls dient te geven in de vorm van een 

Woerdens fonds of dat er ook nog andere vormen denkbaar zijn.  

Voorstel vervolg 

De ker  a  ee  Woerde s sti uleri gsfo ds oor o derzoeksjour alistiek e  a dere or e  a  
jour alistieke erdiepi g  is onafhankelijkheid. De politiek dient dan ook op geen enkele wijze 

invloed uit te oefenen op vorm en inhoud van de stimuleringsmogelijkheid die in Woerden of door 

Woerden in regionaal verband in het leven geroepen zou kunnen worden. Van vanaf het prilste 

begin, d.w.z. vanaf de ontwikkeling van een voorstel aan de raad dient elke vorm van beïnvloeding 

door de politiek vermeden te worden.  

In deze lijn lijkt het voor de hand te liggen dat de raad het college verzoekt om een onafhankelijke 

werkgroep in het leven te roepen, bijvoorbeeld bestaand uit afgevaardigden van het Leids 

stimuleringsfonds, Hogeschool voor de journalistiek, Woerdense en regionale (vrijwillige en 

professionele) journalisten.  

En die de opdracht krijgt om: 

- I zi htelijk te ake  at e selijk e  odig is o  o afhankelijke onderzoeksjournalistiek en 

a dere or e  a  jour alistieke erdiepi g  aa gaa de het Woerde se  ee  i puls te 
geven vanuit de gemeente Woerden regionaal overstijgend, bij voorkeur in samenwerking 

met (andere gemeenten in de regio) de lokale en regionale media (/journalisten) (en 

kennisinstitu(u)t(en) journalistiek). 


