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Vice en Fox maken samen films
Vice en 20th Century Fox gaan samen speelfilms maken onder

de naam Vice Films. Dat maakten de bedrijven gisteren bekend.

Fox gaat de ontwikkeling, productie en distributie naar biosco-

pen doen; Vice zorgt voor de creatieve invulling en de online

distributie. Het is de bedoeling dat er minimaal twee films per

jaar geproduceerd worden. Vice bracht eerder zelf al films uit,

waaronder Fishing Without Nets, een drama dat dit jaar in de

prijzen viel op het grote Sundance Festival.

FAC E B O O K

WK voetbal meest besproken
Het WK voetbal is het meest besproken onderwerp op Face-

book, op de voet gevolgd door de uitbraak van het ebolavirus

en de verkiezingen in Brazilië. Dat maakte Facebook gisteren

bekend in zijn jaarlijkse Year in Review-overzicht, dat volgens

het bedrijf wordt samengesteld door te meten hoe vaak een on-

derwerp in Facebook-berichten voorkwam. Op de vierde plaats

staat de dood van acteur Robin Williams, daarna volgen de Ice

Bucket Challenge, het conflict in Gaza en Malaysia Airlines.

Opnieuw klap voor
regionale journalistiek
Regionale kranten

De Persgroep maakt morgen de
plannen bekend met de over te
nemen regiokranten van Wegener.
Er verdwijnen honderden banen.

Hoe moet het
nu verder?

Vier oplossingen voor
de regionale pers

Bijna vier miljoen Nederlanders
zien elke dag een regionale krant.

Maar de oplages dalen sterk en een
nieuwe ontslagronde komt eraan.

Media
ni e uws

Door Jan Benjamin en Annette Toonen

W
ie gaat straks nog de
burgemeester van Oss
controleren? De wo-
ningcorporaties in
Hengelo? Jeugdzorg in
Middelburg? Kan de

regionale pers nog zijn rol vervullen als
waakhond van de plaatselijke democratie?
Het Belgische mediabedrijf de Persgroep
wil honderden mensen ontslaan bij het
Brabants Dagblad, TC Tubantia, PZ C en de
andere kranten van Wegener. Dat is een ge-
voelige slag voor de regiojournalistiek.

Morgen wordt precies bekend hoeveel
banen verdwijnen bij de zeven regionale
dagbladen en de huis-aan-huiskranten van
Wegener. Dan maakt de Persgroep bekend
wat zijn plannen zijn. In juni deden de Bel-
gen een bod van 245 miljoen euro op Me-
com, moederbedrijf van Wegener, Media
Groep Limburg (MGL) en een aantal Deen-
se kranten. Van MGL is inmiddels bekend
dat die naar het Vlaamse Concentra gaat.

Op de redacties van de zeven Wegener-
kranten is grote onrust ontstaan over de
plannen van de Persgroep. Bij elke overna-
me (bijvoorbeeld Het Parool in 2003, AD in
2009) werken de Belgen op dezelfde ma-
nier: één keer fors saneren en daarna weer
geleidelijk investeren. De regiokranten
worden dikker, zegt een anonieme bron,
er komen wellicht extra katernen en de re-
gionale sites gaan verbouwen. Maar dat
gaat wel ten koste van veel banen.

De Nederlandse Vereniging van Journa-
listen (NVJ) houdt er rekening mee dat bij
Wegener in totaal „h o n de rde n” van de
2.200 arbeidsplaatsen verloren gaan. De
Persgroep zou alleen al op de redacties 150

tot 200 voltijdbanen willen schrappen. Bij
Wegener werken nu circa 650 journalis-
ten. Een van de vier drukkerijen gaat wel-
licht dicht, maar dat is nog niet besloten.

De Persdienst in Nijmegen die sinds en-
kele jaren heel Wegener van nationale en
internationale kopij voorziet, houdt op te
bestaan. De taak wordt overgenomen door
de nieuwsdienst van het AD. „Regionale ti-
tels moeten zich bezighouden met regiona-
le journalistiek”, zegt een anonieme bron
binnen Wegener. „Met Syrië of Mark Rutte
maken wij niet meer het verschil.” Na a r
verluidt komen bij het AD in Rotterdam
één ‘IN-redac tie’ die nieuws vergaart, en
twee ‘UIT-redac ties’ die kopij verwerken,
één voor het AD en één voor Wegener. Be-
halve in de regionale gedeelten houden de
kranten op onder meer de voorpagina nog
wel ruimte voor regionaal nieuws. Verder
wordt het eerste katern gelijkgeschakeld.

De sanering door de Persgroep komt bo-
venop het eerder dit jaar door Wegener
ontwikkelde plan Spirit. Dat gaat voor alle
kranten uit van een rendementseis in 2017
van 10 tot 15 procent (bruto bedrijfsresul-
taat ten opzichte van de omzet). Met een
omzet van 472 miljoen euro (12 procent la-
ger dan in 2012) en een resultaat van 67
miljoen (-4 procent, ebitda) had Wegener
in 2013 een marge van 14 procent. Bij de
Gelderlander zou Spirit leiden tot een re-
ductie van zestien redactionele banen.

Bernard van Iren van FNV Kiem, die al
weken met de Persgroep onderhandelt
over een sociaal plan, twijfelt sterk aan de
financiële noodzaak om te saneren. „Onze
eis is en blijft: niemand gedwongen de deur
uit omdat de Persgroep Wegener graag wil

ove r n e m e n . ” De bonden vrezen voor een
verschraling van de regionale nieuwsvoor-
ziening die verder gaat dan economisch
noodzakelijk is. „Met het einde van de
Persdienst verdwijnt opnieuw een bron
van onafhankelijk nieuws”, zegt Annabel
de Winter, secretaris dagblad van de NVJ.
„Er zal nog meer dezelfde informatie wor-
den rondgepompt.”

Haar collega Thomas Bruning, algemeen
secretaris van de NVJ, vreest dat de Wege-
nerkranten „regionale bijkantoren” wo r -
den van de Persgroep. De ‘AD -formule’ in
onder meer Utrecht en Den Haag, waar bij
het AD ook regiokaternen verschijnen, lijkt
verder te worden uitgerold. Bruning: „In
hoeverre blijft het regionale karakter van
de kranten overeind? In Den Haag bijvoor-
beeld is het regionale aanbod versoberd.”

De NVJ vreest dat de Persgroep ook bij de
nieuw te verwerven titels kosten wil bespa-
ren door vaste medewerkers in te wisselen
voor slecht betaalde freelancers. Bruning:
„Bij AD en Het Parool betaalt de Persgroep
al onverantwoorde freelancerstarieven.”
De Persgroep hanteert een ‘n o r m’ van 30
procent werk door freelancers. Bij veel We-
genertitels is dat nu minder dan 10 pro-
cent. Er zou een plan zijn om alleen top-
sport zoals betaald voetbal te laten volgen
door mensen in vaste dienst; freelancers
verslaan dan de amateursport.

Werden sommige hoofdredacteuren bij
Wegener het afgelopen jaar ook verant-
woordelijk voor marketing, winst en ver-
lies, de verwachting is dat ze onder de Pers-
groep zich weer uitsluitend met de inhoud
moeten bezighouden. Hun zeggenschap
zal zich straks wellicht beperken tot het re-
gionale gedeelte van hun dagblad.

Met de aankondiging morgen loopt de
Persgroep vooruit op de beslissing van de
Autoriteit Consument & Markt. De ACM
moet zich nog uitspreken over de overna-
me. Eerder stelde men dat de nieuwe com-
binatie in druk, distributie en advertentie-
verkoop een zeer sterke marktpositie
krijgt. Of de ACM die positie te groot vindt,
volgt binnen enkele weken tot maanden.

Met Syrië of Rutte maken
wij in de regio tegenwoordig
het verschil niet meer

Door onze redacteur

Jan Benjamin

AMSTERDAM. Eén op de vier Neder-
landers van dertien jaar en ouder
leest een regionale krant. Dat zijn 3,7
miljoen lezers per dag. Bijna 2 mil-
joen daarvan zien dagelijks een titel
van Wegener. Van de PZ C in Zeeland
tot De Twentsche Courant Tubantia.

De meeste regionale kranten ma-
ken nog gewoon winst, maar meer
nog dan bij de landelijke pers is de
groei eruit in de regio. Oplages en re-
clamegelden dalen. Redacties moeten
inkrimpen. De band van met name
jonge mensen met hun stad en streek

wordt losser. Dat raakt de – zeker in
crisistijd dure – regionale krant.

Vier manieren waarop de regionale
uitgevers de problemen het hoofd
proberen te bieden.

1
Snijden in de kosten
De regionale krantenbedrijven
doen het al jaren. En gaan er mee
door. Gisteren meldde de Noor-

delijke Dagblad Combinatie (NDC)
weer een reorganisatie. Bij het D ag-
blad van het Noorden, Lee uwarder
C o u ra n t en het Friesch Dagblad ve r -
dwijnen 105 van de 600 voltijdbanen.
„Het is de enige manier om te zorgen
dat we onze zelfstandigheid en de

journalistieke kwaliteit behouden”,
zegt directeur Dina Boonstra van de
NDC. „We moeten besparen. Anders
lijden we ook volgend jaar verlies. En
dan kunnen we een banklening van 13
miljoen niet terugbetalen.” Eerder dit
jaar ontsloeg NDC al 250 mensen.

Wegener kondigt morgen vermoe-
delijk aan dat er honderden banen
verdwijnen. Telegraaf Media Groep
(TMG) wil reorganiseren bij zijn kran-
ten in Noord- en Zuid-Holland.

2
Samenwerken van redacties
(en commerciëlen)
In tijden van nood wordt alles
vloeibaar. En dat geldt ook
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Wie leest er nog een
regionale krant? 
Betaalde papieren oplage 
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Noordhollands 
Dagblad

Haarlems Dagblad

Het Parool

AD*

De Gooi- en Eemlander

* Landelijk/regio-
naal dagblad, in 
2005 gevormd na 
fusie Algemeen 
Dablad, Haagsche 
Courant, Utrechts 
Nieuwsblad, 
Rotterdams 
Dagblad, De 
Dordtenaar, Rijn & 
Gouwe.
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Achtergrond Honderden banen verloren bij Wegener
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Keert Jeroen Pauw in
maart wel terug op tv?

Door Hans Beerekamp

I
n de frontlijn van het nieuws en de dagelijkse
talkshows strompelt na een roerig jaartje bij-
na iedereen op zijn tandvlees naar de kerstva-

kantie toe. Er vallen steken en het kost zichtbaar
moeite om dag in dag uit verrassend en enthousi-
ast te blijven.

Toch is dat niet de enige verklaring voor de
plotselinge daling van het niveau van Pa u w
(VARA). Ze waren daar juist zo lekker bezig sinds
de start op 1 september, met originele gasten, on-
verwachte invalshoeken en een permanent ni-
veau van superieure ironie. De kijkcijfers bleven
achter bij die van Pauw & Witteman, maar dat leek
niet meer zo’n probleem voor de NPO als weleer.

Sinds een ruime week duiken ze ineens toch weer
op: de zeldzame ziektes, slachtoffers en nabe-
staanden, lekkende borstimplantaten, zelfmoor-
denaars en misdaadverhalen. Van een bruisende
dagelijkse update voor de intelligentsia zijn we
toch weer in de afvoergoot tussen Nieuwe Revu en
Pa n o ra m a beland.

Jeroen Pauw lijkt er ook niet helemaal gelukkig
mee, getuige zijn sarcastische inleiding van gis-
teravond: „Dames en heren, goedenavond. Lief-
de, levenslang, liquidaties, wrede verhoor-
methodes van de CIA en een stortvloed van ge-
mankeerde en absurde types, dat zijn de ingre-
diënten van deze aflevering.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat sinds de
plotselinge koerswijziging de kijkcijfers weer op-
veren, van rond een half miljoen richting de
700.000. Dat kun je uittekenen: de webredactie
van elke krant weet dat je met seks en menselijke
tragedies je aantal bezoekers drastisch kunt ver-
hogen. Maar lang blijven die er niet rond hangen.

Dat is dus een onverstandige strategie, zeker
voor een publieke omroep. Toch lijkt de zender-
redactie te hebben ingegrepen. Immers, over an-
derhalve week krijgen we een paar feestdagen en
dan neemt Ji n ek (KRO) in januari en februari de
dagelijkse fakkel op de late avond over. Voor die
tijd is het van levensbelang dat de VARA bewijst
iets dichter in de richting van RTL Late Night op te
kunnen schuiven.

Daar bewijst Humberto Tan steeds weer (giste-
ren met verwaarloosde getuigen en nabestaan-
den van de schietpartij in Alphen aan den Rijn)
dat er niets mis is met human interest op tv, mits
je hart daar naar uit gaat. Voor Pauw is het ver-
toon van medeleven duidelijk een verplichte fi-
guur in zijn kür.

Dan spelen er nog een paar dingetjes in de posi-
tionering van de zenders. Erland Galjaard, direc-
teur van de RTL-zenders, kapittelde vorige week
in een weblog openlijk Boule vard, omdat ze de
beelden van PowNe ws met Onno Hoes en een po-
tentiële minnaar te vaak hadden herhaald. Gal-
jaard wil minder verzuring en meer positiviteit,
dus precies de energie die Tan doorgaans uit-
straalt. Met andere woorden: RTL4 mag niet lij-
ken op een ordinaire relzender, maar moet ver-
der evolueren in de richting van het oude NPO-
amusement. Zelfs wordt er voorzichtig gedacht
aan verbreding van de doelgroep (‘boodschap-
pers 20-49’) naar oudere categorieën.

Ook SBS6 wil een A-merk worden, vertelde
topman Peter de Mönnink gisteren aan Tan. Dat
alles verklaart de zenuwachtigheid bij NPO1, die
daar helaas het eigene van Pa u w voor offert.
Spannend of we hem in maart terug gaan zien.
Als hij dan nog wil.

U i t g e ve r Reed Business verkoopt zeventien titels aan Vakmedianet

Groep. Dat maakte het dochterbedrijf van Reed Elsevier dinsdag be-

kend. Het gaat onder andere om Distrifood, Foodmagazine, Snack-

koerier en B a k ke r sw e re l d . De 93 werknemers die bij de verkoop be-

trokken zijn, komen in dienst van de nieuwe eigenaar.
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We zitten als een Siamese
tweeling aan elkaar.”
Ben Bot voormalig minister van

Buitenlandse Zaken (CDA) in Nieuwsuur

over de (economische) verwevenheid van

Nederland en Rusland.

Jeroen Pauw in ‘Pa u w ’ ( VA R A) .

De regionale
journalistiek
moet zich
heruitv inden

voor de vroeger ondoordringbare
muren tussen verschillende kranten-
redacties binnen dezelfde concerns
en tussen de redactie en de commer-
ciële afdeling. Nu de meeste regio-
kranten zich willen concentreren op
lokaal nieuws en (inter)nationaal
nieuws minder aandacht geven, komt
die steeds meer uit dezelfde bron. Zo
levert de Persgroep aan de NDC-titels.
En gaat het AD de nieuwsdienst ver-
zorgen voor Wegener.

Op het gebied van samenwerking
tussen redactie en commercie is het
Eindhovens Dagblad een voorloper.
Daar delen journalisten en marke-
teers dezelfde bureaus.

3
Regionale mediacentra
Nog een manier om de crisis in
de lokale journalistiek te lijf te
gaan is meer samenwerking

tussen de regionale kranten en de re-
gionale publieke omroepen. Dat gaf
voorheen problemen met de Media-
wet: publiek geld mag niet stromen
naar private uitgevers. Inmiddels
staat de overheid regionale media-
centra toe. In Noord-Brabant, Lim-
burg, Groningen en Friesland, overal
wordt geëxperimenteerd. Vooral op
internet. Krant en omroep maken sa-
men een nieuwssite. Kritiek op die
mediacentra luidt dat er nog maar
één bron overblijft van lokaal nieuws.

4
‘Hy p e rl o k a l e ’ i n i t i at i eve n
De regionale journalistiek
moet zich heruitvinden, vindt
oud-journalist en onderzoe-

ker Kees Buijs. Hij promoveerde eind
oktober in Nijmegen op onderzoek
naar regioredacties bij Wegener. Vol-
gens Buijs moeten redacties vooral
proberen de lezers weer bij de krant
te betrekken. Buijs ziet met name een
rol weggelegd voor online-platforms
van regiokranten. Een voorbeeld is
D ichtbij.nl van het Telegraaf-concern
waarbij lezers ook meeschrijven.
Kleinschaliger is het project ‘Me n s e n
in Zeeland’: de PZC plaatst portretten
van Zeeuwen op Facebook.
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