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DNA2009 (Brussel, 4 + 5 maart 2009)  
Digital News Affairs http://dna2009.com/ 

 
Op 4 + 5 maart vond Digital News Affairs 2009 plaats, in het Plaza Hotel, op een boogscheut van het 
Martelaarsplein en het Boudewijngebouw.  DNA 2009 is een congres op wereldschaal, met 
vertegenwoordigers van bv. BBC, CNN, Al Jazeera, Wired, Google en tal van nieuwe media. Het 
congres bestond dit jaar vooral uit panelgespreken die zich richtten tot journalisten en media-
ondernemers, en ging in de eerste plaats over de crisis in de krantensector, en hoe daar met de 
uitdagingen om te gaan. Ook de nieuwe media en de problemen die web 2.0 ondervindt om de 
investeringen terug te verdienen kwamen uitgebreid aan bod, maar vanzelfsprekend kwamen tal van 
andere kwesties net zo goed aan de oppervlakte, en viel er ook veel prikkelends te vernemen voor 
overheidscommunicatoren en -woordvoerders.  Los van de presentaties en gesprekken waren de 
vragenrondes en de contacten na de debatten even leerrijk. 
 
 Hieronder een verslag per thema, eerder dan een samenvatting van de ppt-dia's. 
 In zijsprong in dit verslag werden her en der ook bijhorende associaties opgenomen. 
 
Aan het einde van dit verslag volgt ook een lijst met tal van links naar sites die aan bod kwamen of in 
beeld kwamen. 
 
 
Monetizing (1) : de "established" media in crisis 
 
Media vandaag hebben problemen qua business model, o.a. wegens : 
- stijgende productiekosten (bv. papierprijzen) 
- economische crisis doet advertentiebudgetten verder krimpen 
- toegenomen concurrentie 
- en online brengt maar geen inkomsten in het laatje... 
 
Maar : ze hebben wel hun "brand".  In principe hebben de gevestigde media een gepriviligeerde band 
met hun publiek.  Die is vaak teloor gegaan door onoordeelkundige beslissingen, dixit Pierre Haski 
die de redactie van Libération (in crisis in 2006) verliet om Rue 89 - http://www.rue89.com/ - mee op 
te richten, een in Frankrijk succesvol nieuw medium volgens een nieuw business model (zie bv. hoe 
ze advertenties o.a. op een wall verkopen volgens het concept van de million dollar page).  In 
essentie verkopen ze echter hun talent, en niet advertentieruimte :  hun talent voor berichtgeving 
(doorverkoop van content aan tv + print media), maar ook hun ervaring via journalistieke opleidingen, 
cursussen websites bouwen, enz.  Haski was best trots op Rue 89 als voorbeeld van hoe je een 
einde kan maken aan de inertie op de redacties en in het bedrijf, hetgeen bij Libération niet kon. 
 
Hans Laroes van de NOS vond het onbegrijpelijk dat kranten niet allang hebben geïnvesteerd in 
mobiele sites, want die van de NOS heeft minder dan 20.000 euro gekost ... bijzonder weinig dus. 
Waren de kranten niet te veel bezig met winst maken toen ze het nog goed hadden ? 
 
Katharina Borchert, commerciële manager van Duitse WAZ Media groep (http://www.waz-
mediengruppe.de/), zag inertie ook als vijand : "we hebben de noden van adverteerders soms 
verwaarloosd, meer bepaald de lokale markten en wat die nodig hebben : we hebben daar ook geen 
producten voor uitgewerkt."  Going local leek haar belangrijker dan een world wide web site hebben. 
 
Guido Baumhauer van Deutsche Welle - http://www.dw-world.de/ - is minder bezig met "going local" 
maar sprak haar niet tegen : het gaat om inhoud op maat van de doelgroepen.  Je moet goed weten 
wie die zijn, wat ze nodig hebben, en hoe je het vervolgens moet brengen.  "If Content is King, then 
efficient delivery is King Kong." "It's about finding ways that are engaging and rewarding." 
 
"Rebuilding the trust with the readers", is wat nodig is volgens Haski.  Laroes van de NOS 
nieuwsdienst vertelde een gelijkaardig verhaal : je moet inderdaad innoveren en je nieuws 
beschikbaar maken op tal van platformen, en dat is heel hard werken en investeren (bv. in gsm-
toestellen en gsm-verbindingen die uitzendkwaliteit halen), maar waar het om draait is 
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betrouwbaarheid.  De NOS is een van de meest vertrouwde merken van Nederland, meer dan 
Heineken of de KLM.  Dat heeft ook te maken met "connecting", hoe je mensen aan je organisatie 
verbindt.  Als openbare omroep deelt de NOS informatie met iedereen (ook met kranten, al gebeurt 
dat niet andersom), zoals Hyves (http://www.hyves.nl/) haast, omdat dat ook de missie is : openbaar 
zijn is bereikbaar zijn, en transparant. 
 
"Brand loyalty comes a different way on the web and you have to earn it, e.g. via community building 
and social networking within the community" had Haski eerder al gezegd. 
 
 
Value of attention !? 
 
Er zijn meer lezers dan ooit, maar het economische model is gebroken.  Niet informatie is schaars, 
maar aandacht.  Dus moeten media-ondernemers niet informatie te gelde maken, maar aandacht, 
vond Matteo Berlucchi, de CEO van LiveStation.  Hij verwees daarbij naar het concept van de 
"attention economy" zoals uitgedacht door Herbert Simon. 
 
 De "attention economy" krijgt inderdaad hernieuwde aandacht sinds de opkomst van het 

internet en alle bijhorende spamtechnieken ...  Aandachtseconomen denken zelfs na over 
mogelijke modellen voor "monetizing", cf. Root markets, Sender bonds, Interrupt rights ... 
Voor verdere lectuur : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_economy 
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/519/440 
http://goldhaber.org/blog/ 
http://www.bugglegeneration.com/ 

 
Terzijde #2 : dit "nieuwe" economische model (het First Monday artikel dateert alweer van 
1997) biedt ook inzichten in de huidige "sociale netwerken vs. privacy" problematiek, i.e.  
waarom mensen bereid zijn veel van zichzelf bloot te geven op sociale netwerksites in ruil 
voor wat zij er nuttig of aangenaam aan vinden. 

 
Terzijde #3 : hoe kun je "value of attention" meten en correleren met de bestaande notie "kost 
per contact" ?  Bereik à la CIM (cf. oplage, lezersaantallen, OTS, enz.) houdt geen rekening 
met de waarde van de aandacht.  Op het internet kun je dan weer meer vernemen over de 
tijdsduur van een pageview, en via tracking ook al noties krijgen van hoe waardevol het 
contact met een internetpagina was.  De vraag is alleszins hoe we meer te weten kunnen 
komen dat representatief meetbaar is versus zich afspeelt in de sfeer van diepte-interviews en 
testimonials. 

 
 
Monetizing (2) : wat met de zgn. aggregatoren ? 
 
Veel modellen draaien om "repurposing other people's content and making money from it". 
 
Hoe eerlijk of juridisch correct is dat ?  Wie aggregator wil zijn, moet de producenten van nieuws 
respecteren, vindt Margaret Boribon van Copiepresse - http://www.copiepresse.be/ -, de Franstalige 
tegenhanger van Mediargus. Copiepresse won een proces tegen Google News België 
(http://news.google.be/ \ http://news.google.com/) maar ondanks het succes waarschuwt Boribon : in 
de VS verdient Google wèl geld op de kap van de content van anderen ! 
 
Een onderzoek van de World Association of Newspapers (WAN - http://www.wan-press.org/) bij 
jongeren in drie landen gaf aan dat de kranten de belangrijkse nieuwsbron zijn voor jongeren waar er 
geen aggregatoren zijn (bv. Finland) maar dat ze het ertegen afleggen waar Google News & co wel 
toegelaten zijn (bv. de VS). 
 
Waarom zouden de kranten een ander merk sterk maken dat hen bovendien filtert (en dus dubbel 
verzwakt), stelde Boribon pertinent als vraag. Ze was ook bezorgd om het pluralisme : men is 
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bezorgd om mediaconcentraties, maar Google is één grote speler die erg onbekend is.  Google geeft 
wel een objectieve indruk, maar is het bedrijf dat voldoende ? 
 
De aggregatoren moeten tot onderhandelen bereid zijn, was ook het standpunt van Nigel Baker van 
Associated Press, historisch zelf een aggregator. Maar hij geeft toe dat onderzoek aantoonde dat 
jongeren rekenen op gratis nieuws : "the bigger the story, the more they want to have the right to 
have it for free".  Boribon noemde het gratis geven van nieuws een historische vergissing van de 
kranten. Neil McIntosh van de New Europe edition of the Wall Street Journal - http://europe.wsj.com/ - 
zag dan weer een toename van het aantal betalende abonnees op het afgeschermde deel van hun 
site. 
 
 Terzijde : zie ook de Deloitte TMT-voorspellingen over Technologie, Media en 

Telecommunicatie via http://brandcoach.typepad.com/blog/2009/02/verfrissend-tegen-de-
stroom-in-deloitte-tmt-voorspellingen.html : in Japan, waar bv. de kranten weinig content 
online hebben gebracht, hebben ze minder te lijden onder dalende lezersaantallen, dan in de 
VS en in Europa. Door minder (waardevolle) content gratis - online - weg te geven, wordt de 
mediagebruiker ‘(her)opgevoed’ om te betalen voor waardevolle berichtgeving. 

 
Volgens Baker van Associated Press moet er een commercieel model komen dat controleerbaar is, 
en waarbij er geen onevenwicht is in de schaal (bv. Google is te groot voor één individuele krant om 
mee te onderhandelen).  
 
Dat laatste argument werd door voormalig Dow Jones kantoorhoofd en Europees correspondent van 
the Wall Street Journal, BusinessWeek, Fortune en andere titels William Echickson, die nu voor 
Google werkt, gecounterd door aan te geven dat er een duidelijk verschil is tussen Google de 
zoekmachine en Google News, een aparte site. Men stelt ook vast dat maar weinig kranten vermijden 
dat hun artikels in zoekmachines opduiken, wat nochtans kan via een aanpassing van hun code. 
 
Microsoft huldigt alvast een filosofie van "mutual benefit" : gegeven de ervaringen met het 
ongeoorloofd kopiëren van hun software, willen zij het via MSN - http://be.msn.com/ - enkel spelen in 
samenwerking met die producenten (bv. Le Soir).  Zij nemen de basic news feed en voegen (sociale) 
functionaliteiten toe, met daarin ruimte voor de user voice op een manier die anders is dan de 
commentaarvelden op de krantensite. MSN bereikt ook een "gewoner" (i.p.v. conservatiever) publiek 
dan de krantensites. 
 
Dat draait rond "services around content" in plaats van louter de inhoud verkopen.  Kranten zijn daar 
vaak te conservatief, ze moeten nieuwe business models ontwerpen, analoog aan de 
muziekindustrie, waar het downloadprobleem pas ernstig werd gecounterd sinds de komst van iTunes 
en de bijhorende iPods.  Het gaat daar om een (leuke ja zelfs hebbeding) interface die in staat stelt 
(terug) te laten betalen voor de service / dienstverlening. 
 
 
LiveStation als voorbeeld van meerwaarde via aggregatie ? 
 
Matteo Berlucchi de CEO van LiveStation ziet het evenmin zwartwit.  Media kunnen met de aandacht 
die ze naar zich toe trekken, ook de inhoud van hun product versterken, en aggregatoren kunnen 
daar een rol in spelen.  Zij zijn de perfecte differentiatoren, al was het maar omdat ze door lateraal of 
contrair te denken het web 2.0 beter infiltreren.  Meer nog : we kunnen niet meer zonder, en 
aggregatoren zijn voor de oude media bij uitstek "a way to join this new business". 
 
LiveStation werkt niet op de inhoud (cf. supra ivm "value of attention") maar aggregeert de kanalen : 
op de LiveStation site vind je de zenders (bv. Al Jazeera, BBC World, CNN) plus ook eigen 
toegevoegde waarde, bv. chatrooms.  Tijdens de Gaza-crisis is wat daar werd gezegd (en het was 
zeker niet enkel hoogoplopende emotie) ook van nut geweest voor de uitzendingen op Al Jazeera en 
werd ook de kwaliteit van de berichtgeving verbeterd op basis van die interactiviteit (zie ook verder 
sub "Twitter").  Maar op zijn platform voorziet hij ook "paid for" elementen, net zoals dat bij bv. Skype 
het geval is. 
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De rol van LiveStation als aggregator is dus : "adding value through providing access in different 
ways, extending reach, bridging the gap between sites to one overall user experience".  Die "value" is 
niet de vloed aan opinies die je op fora kunt aantreffen, maar wel hoe je je publiek gebruikt "as a 
resource", als een bron, middel, hefboom ... onmiddellijk, in real time zelfs. 
 
LiveStation wil expliciet in de 2.0 spirit werken door het publiek uit te nodigen aan de uitzending deel 
te nemen.  Dat is verrijkend tot op het niveau dat senator McCain op die manier betrapt werd op een 
leugen terwijl de uitzending nog on air was : vanuit het publiek werd een interview ingestuurd in de 
New York Times waarin hij het tegendeel had beweerd ... 
 

Jan Bierhoff bedacht hiervoor ter plekke een term : "breaking feedback". 
 
Daarvoor wordt ook technologie uitgewerkt, bv. USG live verification tools waardoor het publiek 
sneller in de newsroom kan, eerder dan dat je hen enkel foto's kan laten insturen op de typische 
manier.  (Bij de NOS is men ook bezig met directe lijnen voor reporters uit het veld.) 
 
Verwante firma #1 : Brightcove - http://www.brightcove.com/ - is bezig met online video en de 
bijhorende distributiestrategieën, o.a. via syndication relationships, social networks, ...  Zij hopen te 
groeien met klanten zoals overheden, niet-traditionele mediabedrijven, enz.  Vanesse Wade verwacht 
veel van het mobiel internet bij adolescenten van circa 25 jaar, en dan vooral in Europa, waar de 
operatoren veel in 3G en de technologie hebben geïnvesteerd.  De technologie is eindelijk rijp. 
 
Berlucchi ziet wel een nadeel : het web werd ontworpen voor data, niet voor video. Die bestanden zijn 
"magnitude 2" tegenover data, en dat los je niet op met glasvezel of processoren, daarvoor heb je als 
het ware een verdubbeling van je wegennet nodig.  Gevolg is dat er voor streams wereldwijd een 
plafond is van maximum 5 miljoen mensen tegelijk.  Het web werd immers gebouwd voor asynchrone 
requests.  Als de vraag groter wordt dan wat mogelijk is, krijg je dus een "geen stoel voor wie te laat 
komt" effect, zoals is gebleken bij Obama's inauguratie, die tijdens de kantooruren plaatsvond. 
 
Overigens gebeurt 60% van het mobiele internet in de VS vandaag met de Apple iPhone.  Dat komt 
omdat die ook werd ontworpen voor het mobiele web, eerder dan als een telefoon die toevallig een 
beetje kan surfen, net zoals de Blackberry succesvol is wat betreft mobiel e-mail, met daarnaast ook 
voice.  Android heeft ook een mooi scherm.  Het is dom geweest van de gsm-fabrikanten om het 
andersom te benaderen. 
 
Verwante firma #2 : Daily Me TV - http://www.dailyme.tv/ - is bezig met on demand video ("tv 
broadcasters will lose the monopoly of scheduling, the user chooses his own prime time").  Stefan 
Bielau zet vooral in op mobiel internet als trigger voor het succes. 
 
Berlucchi gelooft daar niet in.  Gedurende de twee dagen van het congres liet de Italiaan met kantoor 
in Londen zich regelmatig opmerken met z'n gedegen kennis van technologie, economie, marketing, 
en gaf hij regelmatig waardevolle laterale inzichten ten beste.  Bv. wat betreft "timeshifting".  
LiveStation werd geboren vanuit Berlucchi's nadenken over de push / pull dichotomy (eerst waren er 
sites, dan e-mail, vervolgens weer blogs, enz.), wat hem ertoe bracht "live stream" te zien als de 
vergeten parel van het internet.  Want al bij al zie je dat er nog veel "push" is.  Hoe komt dat ?  
Televisie was (en is) zeer succesvol dankzij z'n live uitzendingen.  Na de pioniersjaren ging het 
meeste televisiewerk bestaan uit vooraf opgenomen programma's, wat al een begin van timeshifting 
was, en met het internet heb je nu de ultieme "timeshifting", met eindeloze mogelijkheden qua 
zelfbediening.  En toch leunen veel mensen achterover en zappen ze wat rond in plaats van hun vrije 
tijd doelgericht toe te wijzen en in te delen om "on top of the wave" te zijn. De mens is volgens hem 
fundamenteel lui en wil nog steeds bediend worden door zenders.  Ze willen wel nieuwe dingen in 
hun leven integreren, maar het totale aantal uur dat ze wakker zijn is beperkt, en bovendien willen ze 
nog sociale dingen doen op café of elders, en dat is hen al actief genoeg.  On demand is dus vooral 
voor mensen met uitzonderlijke behoeften of verlangens.  Hoewel Berlucchi gelooft in het succes van 
iTunes, of dat Warner Bros op termijn meer geld zal verdienen via iTunes dan met films of tv-shows, 
gelooft hij daarom sterk in de kracht van live streams.  Simon Bucks van Sky TV bevestigde dat 75% 
van de consumptie van de digirecorders vandaag (nog) het gewone lineaire tv-aanbod betreft. 
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[Sinds de komst van digitale tv in het VK werd wel vastgesteld dat mensen meer uur per dag 
kijken, cf. het Roularta IDTV-congres in 2005 - PVdb.] 

 
Als driekwart van de mensen liever achteroverleunt, betekent dat dat de markt voor Daily Me beperkt 
blijft tot 25% actief zoekende mensen, die bv. kijktips opvolgen, kon Bielau erkennen.  Wade geloofde 
in co-existence. 
 
 Zijsprong #1 : moeten we met de overheidscommunicatie niet veel meer aanwezig gaan zijn 

op platformen als Netgemist en Ooitgemist van de VRT of iWatch van VMM, daar creative 
formules voor uitdenken ? 

 
 Zijsprong #2 : wat met bv. timeshift als criterium voor media ?  Misschien moeten we media op 

termijn minder traditioneel gaan onderscheiden en ze bv. indelen volgens categorieën als wel / 
niet timeshift ; push / pull ; betrokkenheid / geen betrokkenheid ; waardevolle / niet-
waardevolle aandacht ; enz. ?[Zie ook terzijde #3 bij de § over "value of attention".] 

 
 
Spraakverwarring over kwaliteitsjournalistiek (en de waarde daarvan) 
 
Wat als de aggregators ook "gatherers" worden ?  Men merkt dat ze de concurrentie aangaan en zelf 
ook nieuws gaan inzamelen, dat sommige sites ook hun eigen reporters hebben. 
 
De established media hebben sowieso een dubieuze verhouding met het internet en de vele bloggers 
daarop, die zij als een bedreiging ervaren, waardoor ze het hele gebeuren vaak afschilderen als 
"amateurs nemen het over en de kwaliteit gaat verloren". 
 

Terzijde : een deel ervan heeft te maken met spraakverwarring over (o.a.) source driven 
content vs. user generated content, of ook embedded publishing en expert bloggers 
(prosumers) versus de vele ego blogs of de dwaze reacties op internetfora. 

 
Binnenkort verschijnt er een rapport over embedded publishing vanuit Fleet, een 
multidisciplinair onderzoeksproject naar Vlaamse ePublishing trends ; op 
http://www.fleetproject.be/ valt nu al veel relevants te lezen, bv. ook juridisch (rechtsregels 
elektronisch publiceren). 
 
Het project is an sich een aparte studiedag waard, zoals zovele sites hier vermeld ... 

 
Er is vanzelfsprekend een mature omgang nodig met alle user generated content, daarover was 
iedereen het eens, en ook dat "it's here to stay", cf. hoe een Wiki gemiddeld 12 auteurs zou hebben.  
[Ik heb dat niet onmiddellijk teruggevonden op http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistics 
echter...] 
 
 
De Standaard als model ? 
 
Al bij al zullen mensen steeds weer op zoek gaan naar de betere nieuwsbronnen.  Daarbij hebben de 
"established" media veel traditie in investeren in de kwaliteit van de inhoud, en moeten ze daarin 
volhouden. 
 
Hoofdredacteur (en marketer van het jaar 2007) Peter Vandermeersch lichtte toe hoe De Standaard 
tegen de uitdagingen aankijkt aan de hand van 9 overtuigingen of Beliefs, 7 andere B's en 5 pijnlijke 
vaststellingen. 
 
Overtuigingen : 
1 - Corelio gelooft dat kwaliteit het verschil maakt, dus ze concentreren op unieke inhoud en 

kwaliteitsvolle berichtgeving (het merk De Standaard deed het nooit beter) dan wel sterke 
regionalised content (het merk Het Nieuwsblad moet veel strijd leveren). De sites spelen een 
belangrijke rol in het branden van die merken. 
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2 - De muren tussen de redacties en de marketingafdelingen moeten omlaag.  De marketers moeten 
weten hoe de krant wordt gemaakt, en de journalisten moeten weten dat de krant verkocht moet 
geraken. Beiden moeten de geloofwaardigheid van de merken bewaken.  (In Nederland zijn bv. 
de PCM-kranten in dit bedje ziek, volgens Vandermeersch.) 

3 - Doorgedreven integratie van de diverse redacties onderling.  Corelio werkt crossmediaal via een 
0-1-7 model : naarmate nieuws breekt kom je in twee processen : van snelle feiten binnen de 
minuut naar steeds meer diepgaande inhoud naarmate de tijd vordert.  In fase 0 is het digitaal 
(sms > mobiele site > on line berichtgeving), in fase 1 komt het nieuws in print (met al enige 
achtergonden), en op dag 7 komt er veel diepgaande analyse in de weekendkrant.  Dit systeem 
zorgt vanzelf voor de integratie van de platformen, waar één journalist nu vaak het hele model 
doorloopt met één verhaal. 

4 - Inhoud is meer dan louter woorden.  Sommige verhalen breng je beter in beelden : infografieken 
in de krant, video op de site, enz. 

5 - User generated content wordt / is cruciaal (cf. Twitter en het vliegtuig dat neerstortte op Schiphol) 
en de "established media" maken er nog niet (snel) genoeg gebruik van. 

6 - Het gewicht van de traditie van de titels (merken) moet opwegen tegen de angst voor 
kannibalisatie.  "The C-word (cannibalisation) is forbidden."  Het is geen gespreksonderwerp in de 
newsrooms. 

7 - IT-innovatie is cruciaal, en dat werd te laat beseft. Daarover moet je niet te snel verwijten maken, 
maar je mag het ook niet onderschatten.  Corelio probeert sommige nieuwe modellen, maar 
telkens voorzichtig, volgens het "move fast to survive and grow or fail fast & quickly" adagium.  
"Where's the money?" staat telkens voorop. 

8 - Het mobiele platform zal het meest belangrijke zijn ... maar wanneer ?  Het is nog koffiedik kijken 
wat betreft de optimale prijszetting en wellicht zullen de opbrengsten moeten worden verdeeld 
met de providers, maar Corelio wil zo snel mogelijk aanwezig zijn op het mobiele platform via 
http://m.standaard.be/ en http://m.nieuwsblad.be/ ... Door snel experimentele proeftuinen op te 
zetten, kan men de kinderziekten zo snel mogelijk achter de rug hebben, maar het merk moet 
kwaliteit blijven bieden. 

9 - De jeugd is de toekomst !  (Maar wat gaan zij te spenderen hebben ?) 
 
Corelio heeft 4 van de 7 B's : 
1 - brains 
2 - brands (niet te overschatten, ze zijn niet voor eeuwig) 
3 - big organisations (zo'n grote machine kan veel, meer dan nerds in een garage) 
4 - broad public 
 
... maar niet ... 
5 - bright 
6 - bold 
7 - brave. 
 
Twijfels : zijn we wel goed genoeg als je het volgende moet onder ogen zien ? 
1 - Te traag in het inhuren van talent. 
2 - Niet uniek genoeg in de inhoud die we produceren. 
3 - Niet creatief genoeg in "monetizing our visitors". 
4 - Niet slim genoeg in het toepassen van de hefboom die sociale netwerken & sociale media bieden. 
5 - Niet moedig genoeg in onszelf heruitvinden, bv. niet snel genoeg in het besef van de rol van IT-

innovatie. 
 
De grootste bedreiging voor De Standaard is zich te established zien & gedragen.  Het digitale is niet 
de grootste vijand, wel dat lui achterover leunen. 
 
Pat Loughrey van de BBC sprak Vandermeersch niet tegen wat betreft het slechten van de grenzen 
tussen redactie en marketing als marketing is wat marketing hoort te zijn. Want marketing draait om 
het voeren van een constante dialoog met je gebruiker. It's about working together and 
overcoming hangups.  Tenslotte moet je je zendvergunning of dotatie verdienen door relevant te zijn.  
Om die redenen is marketing ook een must voor openbare omroepen. 
 



Verslag door P. Vandenberghe - bijlage aan ToeComSt.wordpress.com 
 

7

Simon Bucks van Sky News - http://news.sky.com/skynews - dacht in dezelfde lijnen : redactie en 
marketing doen samenwerken "to get more traffic" en "be on the horizon" door innovatief te zijn, jonge 
mensen met ideeën kansen te geven, ... Pat Loughrey van de BBC beaamde : als de BBC een 
traditie van innovatie heeft, dan is die in de eerste plaats te danken aan de technologen en engineers, 
die zelden op congressen komen, en minder vaak aan de redacteurs, die zich maar traag aanpassen. 
 
De kostenstructuur moet wel kloppen, had Borchert eerder op de dag al gewaarschuwd. Het hele on 
line gebeuren kost veel geld, bv. het community management van de interactieve delen van een 
krantensite, is een erg hoge kost !  De user generated context wegdenken is echter ondenkbaar, en 
dus moet de kostenstructuur worden herdacht, de middelen moeten beter worden gebruikt. 
 
Database journalism kan nog een terrein van innovatie zijn, meende Neil McIntosh van de Wall 
Street Journal.  Bij de recente financiële crisis is gebleken dat je uit massa's "raw data" ook een 
betrouwbare analyse moet kunnen maken, en dat je lezers ook willen dat die tijdig komt.  De WSJ 
had alvast een voorsprong om met die bijzonder complexe gegevens van de crisis om te kunnen 
gaan, maar er valt nog veel te doen op het vlak van "aggregating data into stories". 
 
 
Het belang van onderzoeksjournalistiek 
 
Reeds in het openingswoord van minister-president Kris Peeters (verontschuldigd) zoals voorgelezen 
door media-adviseur Caroline Uyttendaele), werd gepleit voor krachten bundelen en efficiënt 
kostbeheer, voor innovatie (o.a. digitaal frequentieplan), en ook voor steun aan de RVDJ, de VVJ en 
het Fonds Pascal Decroos, m.a.w. niet enkel economische steun maar ook steun aan de inhoud. 
Onafhankelijke media zijn een democratisch doel, maar, gegeven de crisis, "a dream with a deadline". 
 
Karel Platteau (bio op http://www.fondspascaldecroos.org/EN/index.php?page=482 ) van het Fonds 
Pascal Decroos was alvast een opgemerkte deelnemer, die niet naliet om frequent te lobbyen voor 
onderzoeksjournalistiek als waarde-maker voor de media.  Platteau is ook betrokken in Fleet (cf. 
supra, http://www.fleetproject.be/) en Mediakritiek  (http://www.mediakritiek.be/), cf. elders. 
 
 
Flat earth news 
 
Demotix - http://www.demotix.com/ - reageerde anders op de komst van het internet dan de 
established media, en biedt global voices via de achterdeur aan.  Da's het tegengestelde van 
terugplooien op lokale markten en domestic news, dixit Turi Munthe van Demotix.  Terwijl vele media 
besparen op eigen buitenlandse correspondenten of zelfs abonnementen op persagentschappen, 
probeert Demotix terug een netwerk te zijn van "mensen in het veld".  Meer nog, het creëert ruimte 
voor mensen van overal ter wereld om samen te werken op één nieuwsverhaal.  De Flat earth society 
draait op citizen news, wier input de kwaliteit van "het" nieuws verbetert, dat is al vaker gebleken. 
 
 Zijsprong : het concept van Demotix deed mij enigszins denken aan dat van Global Post -  

http://www.globalnewsenterprises.com/ zoals beschreven in De Morgen van vrijdag 2009-01-
30, blz. 36 : een nieuw opgericht Amerikaans nieuwsagentschap dat het gat wil vullen dat veel 
Amerikaanse media hebben omdat ze besparen op hun correspondentenbestanden.  Ze willen 
een netwerk van correspondenten dat niet louter met nieuws bezig is maar ook met verhalen 
die op de US leefwereld aansluiten ...  Munthe wist dat GP met straffe mensen werkt. 

 
Overigens creëren digital natives een nieuwe generatiekloof volgens Munte.  Tot zijn verbazing 
zag hij in Egypte dat moslimextremisten en antireligeuze linksen (die normaal elkaars vijand zouden 
zijn) samen een gemeenschappelijke vijand vonden in het conservatieve establishment omdat ze 
allebei verknocht zijn aan het internet voor hun eigen "freedom of speech". 
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Video als de nieuwe lingua franca ? 
 
Michael Rosenblum - http://www.rosenblumtv.com/ - verkoopt videotraining aan journalisten, met tips 
& tricks als "don't move the camera" en "vertel het in vijf shots". 
 
Rosenblum gaf een gepassioneerde speech waarin hij video vergeleek met de nieuwe lingua franca 
van de mensheid.  Er is een onomkeerbaar democratiseringsproces in gang gezet.  Het monopolie op 
tv-maken zal verdwijnen, net zoals dat destijds gebeurde met het schrift. Vandaag is het niet langer 
de abdij of het scriptorium dat de schrijfsels onder controle heeft, zoals destijds, en zo zal dat met 
videobeelden ook gaan, in een revolutie die te vergelijken zal zijn met de uitvinding van de 
boekdrukkunst door Gutenberg.  De vrije pers ontstond toen, zie ook hoe het tijdperk van de 
ontdekkingsreizen begon doordat Columbus z'n reisverslag van 8 bladzijden in vijf talen liet vertalen 
en liet drukken op honderdduizend exemplaren, of hoe Martin Luther de wereld veranderde. 
 
Een nieuwe tsunami wacht. Elke minuut wordt er 13 uur video geupload naar YouTube. Nieuwe 
technologieën vervangen de verouderde, en zo'n destructie is creatief.  Video is gewoon te krachtig 
als medium.  De huidige generatie kijkers is "very video literate" na decennia filmgeschiedenis, en dus 
zullen journalisten maar beter de basics onder de knie krijgen om boven het korenveld uit te steken 
en gezien te worden. "All you need is an idea and the tool to make it ... Any idiot can make tv and 
shoùld ... The reason the tv medium sucks, is because no-one takes responsibility in the same way 
one picks up a guitar or a pen ...  If you have a story to tell, you will have to publish video!" 
 
Media hebben een voorsprong omdat ze magneten zijn voor talenten die een verhaal kunnen 
vertellen. Ze moeten daarin blijven investeren, of ze worden weggespoeld.  Ze moeten evolueren van 
een toleration environment naar een collaboration environment, en tegen journalisten zeggen "wij 
zullen met u werken en u beter maken", zoals een uitgeverij dat tegenover een auteur zegt.  Dat is 
ook kostenbesparend.  Het heeft alleszins geen zin om op YouTube talent te gaan zoeken, je moet 
zelf het centrum zijn van de tsunami. 
 
Aan het slot van de eerste dag werd de Concentra award for outstanding video journalism - 
http://www.theconcentra.org/ - ter waarde van 10.000 euro uitgereikt aan Alexandria Garcia van de 
Washington Post.  Contactpersoon bij Concentra : Marleen De Frenne, media development manager. 
 
 
Trend : kranten met beelden 
 
"As a radio editor, you don't make headlines, you bring a story" en kranten lijken dat soms 's te 
vergeten, zei iemand.  Op DNA2009 werd een revolutie in het vooruitzicht gesteld waarbij journalisten 
geen stukken meer schrijven maar werken aan mini-tv-reportages met de editing software op hun 
laptop, om die dan te brengen via de site van hun krant, die zo evolueert naar een anderssoortig 
medium. 
 
Wil dit zeggen dat de geschreven stukken zullen verdwijnen ?  Sommigen zagen het zo'n vaart niet 
lopen, maar zagen desondanks toch een mengvorm onweerstaanbaar worden die tekst en beeld 
afwisselt.  Ter illustratie : een journalist kan vandaag al een HD-camera kopen die je rechtstreeks in je 
laptop inplugt voor zo'n 125 euro (bv. de Mino HD flipcamera - http://www.theflip.com/ - het geluid is 
nog niet geweldig, maar dat zal niet lang op zich laten wachten, cf. het succes van bv. de Zoom H4, 
http://www.zoom.co.jp/english/products/h4/).  Met zulke toestellen kan hij dan bv. een persconferentie 
filmen. Hij kan de beelden dan gebruiken bij het uittikken van zijn stuk, als ware z'n camera een 
dictafoon, maar hij kan de beste scènes of soundbites er ook uit gebruiken en in zijn stuk verwerken. 
Want beelden zeggen soms meer dan woorden, en dan gebruik je dié.  We gaan dus naar artikels die 
tekst en beeld(en) zullen afwisselen.  Stukken worden "tapestry", multimediale weefsels. 
 
 Zijsprong : wat met de toepassing hiervan op onze eigen sites (externe / extranet) ?  Wat met 

de behoeftes van de lezers van personeelsbladen, enz. ? 
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Multidimensional tagging (web 3.0) en gemeenteraads- of provincie-televisie 
 
Zoekmachines zullen steeds beter kunnen zoeken in beelden of video.  Meer nog, Web 3.0 zal gaan 
over multidimensioneel taggen, dixit Hans De Canck van het IBBT. 
 
In Nederland wordt geëxperimenteerd, wist Jan Bierhoff, met gemeenteraad-televisie en het taggen 
van de topics die erin aan bod kwamen, zodat je bv. het fragment vlot terugvindt dat over mobiliteit 
ging. 
 
Aanverwant heeft de Nederlandse provincie Limburg z'n eigen web-tv gestart via  
http://www.limburg.nl/webtv/ ... en heeft ook Unizo naar verluidt sterke ambities in de steigers. 
 
 
 
Tags op voorwerpen en andere nieuwe technologieën 
 

De sessie "I saw something amazing at DNA" leverde volgens mij weinig spectaculairs op. 
Minder dan wat je kunt zien op pakweg http://www.ted.com/ - zie bv. 
http://brandcoach.typepad.com/blog/2009/03/weekend-bijlage.html of 
http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html ...  Ik breng hier enkel 
verslag uit over wat relevant kan zijn voor overheidscommunicatie en enkele andere dingen. 

 
De Touchatag technologie - http://www.touchatag.com/ - van Alcatel Lucent lijkt alvast zeer relevant.  
Mensen met een mobiele telefoon of pda of computer kunnen tags op voorwerpen of locaties lezen, 
de toestellen kunnen erdoor worden getriggerd iets te herkennen, (unieke) contacten en bijhorende 
calls-to-action worden mogelijk, systemen van toegangscodes, lidmaatschappen of 
getrouwheidspunten via een virtuele portefeuille, ...  Maar ook een hele beweging aan wat gebruikers 
zelf willen taggen of getagd zien, en de business solutions die daar dan uit voortvloeien, bv. van 
boeken naar andere vormen van storytelling, bv. shout your presence sociale media "in het veld", 
enz.  In field communication zal de consument het initiatief nemen ! 
 

Zijsprong #1 : het idee hierachter is iets dat ook elders in de lucht hangt, want dat we met de 
afdeling Communicatie (DAR) in andere vorm al hadden gezien in het Huis van de Toekomst 
(Living Tomorrow). Zulke tags zouden de transfer van overheidsinformatie vanuit the cloud" 
kunnen triggeren, of narrowcasts met route-informatie bij wegenwerken, of de ppt's van een 
studiedag, of een coupon waarmee iets kan worden aangevraagd, enz.  Behalve "de 
foldermolen van de toekomst" zal ook "het kantoor van de toekomst" er alleszins anders 
uitzien. 

 
Privacy wordt bij dat alles wel een belangrijke kwestie, dixit Toon Coppens, oprichter van Netlog. Dat 
is als profielensite ook bezig met wat offline gebeurt naar online te vertalen.  Mensen willen dat nu 
eenmaal, bv. vanop een feestje iets opladen, enz.  De wetgeving is niet aangepast. 
 
 Zijsprong #2 : zie ook hoe de stagiaire na de raid in kinderdagverblijf Fabeltjesland in 

Dendermonde haar verhaal deed op Netlog, waar ze zich thuis voelde (= trust in community / 
strenght of brand).  Coppens vertelde dat ze vanuit Netlog niets bijzonders hebben 
ondernomen tegenover het meisje, tenzij haar waarschuwen dat haar verhaal "out in the open" 
was.  Zie ook http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I025LB3B&kanaalid=688 

 
Barco heeft steeds straffere touch interactive video walls (en verder ook live HD low latency video 
compleet met thumbnails voor snel gebruik op de laptop van de journalist in het veld).  CNN's magic 
wall is tijdens de Amerikaanse verkiezingen alvast een voorbeeld geweest van "taking masses of 
information via intuitive interface and doing things with it for a large audience". De technologie was 
haast copresentator naast John King, en met krachtiger effect dan anders : "watching someone 
interact with information in that physical way triggers the same brain parts in the viewer's mind". 
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Photosynth werd dan weer gebruikt bij de inauguratie van Obama : mensen konden foto's insturen 
naar CNN en al die foto's werden dan gemerged naar een roteerbaar 3D dieptebeeld waarop men 
kon inzoomen.  De ene gelegenheid vraagt om andere technologie dan de andere. 
 
Profielcombinaties tussen socialenetwerksites en nieuwssites worden ook nog wat, cf. de 
samenwerking tussen CNN en Facebook op de inauguration, of wat uw vrienden aan het lezen zijn 
als manier voor informatie verteren.  Zelfs "journalism embedded in gaming" viel als een mogelijk 
toekomstbeeld. 
 
Mood Interested Technology (MIT) was ook een term die viel in de marge, maar die verder niet of 
nauwelijks werd toegelicht. 
 
Er was ook een toelichting over de e-readers als toekomst voor het (elektronische) boek door Jan 
Bierhoff, die ze vergeleek met de netbooks (portables zonder aansluitingen en beperkte functies).  
Wellicht ten dode opgeschreven tegenover iPhone-achtige toestellen met meer functionaliteiten, maar 
voorlopig bieden ze een kwalitatief betere leeservaring. 
 
Het EyeBorg project - http://www.eyeborgproject.com/ - waarbij journalist Rob Spence die z'n oog 
verloor een prothese liet maken met ingebouwde camera en het hele proces vastlegde in een 
documentaire, wierp veel vragen op over ethiek en privacy.  (Bv. "Wat shockeert het meest, een stad 
als Toronto die 12.000 CCTV camera's plaatst, of een journalist die zo'n camera gebruikt en dat ook 
expliciet meedeelt aan z'n gesprekspartners ?")  Spence zag vooral voordelen om meer intieme 
interviews te kunnen afnemen, en die dan te gebruiken in een groter geheel waarin bv. ook "normaal" 
geschoten beelden zouden aan bod komen.  Bezwaren zoals oogledengeknipper counterde hij met 
"alles went" en "uiteindelijk ontstaat er een nieuwe filmtaal als dat soort beelden sterk genoeg zijn qua 
storytelling". 
 
 
Monetizing (3) : buzz marketing 2.0, seeding en "idea about it dot com" versus reclamebureaus 
 
Unruly Media - http://www.unrulymedia.com/ - is een hip reclamebureau dat voornamelijk bezig is met 
branded content voor multinationals die fast moving consumer goods verkopen volgens moderne 
buzz marketing methodes "to help the brand find an audience", in plaats van via "oldskool awareness 
building".  Ze passen virale marketing toe als de brand strategy gebaat is bij creating shared 
experiences.  Hun geënsceneerde choreography in het Liverpool Street Station toont een zgn. flash 
mob met ook slim erin gemonteerde beelden van mensen die met hun gsm de gebeurtenissen filmen 
...  de opdrachtgever is tenslotte T-Mobile ... 

http://www.viralvideochart.com/youtube/tmobile_advert_liverpool_street_station_high_quality?i
d=mUZrrbgCdYc 
http://www.viralvideochart.com/youtube/silent_rave__liverpool_street_station_2009?id=n-
nT9_dMg0E)  

 
Sommige moderne campagnetechnieken roepen desondanks deontologische vragen op.  Zich anders 
voordoen is niet integer, en seeding op forums & chatrooms en in de comments van blogs is alvast 
niet toegestaan volgens de EU-wetgeving m.b.t. oneerlijke handelspraktijken.  Men moet zichzelf te 
kennen geven als men werkt voor een merk of firma.  Wie niet open en transparant is, neemt 
alleszins een risico qua reputatieschade. 
 
Ondertussen komen ook de reclamebureaus zelf onder druk te staan : via een site als Open Ad 
http://www.openad.net/ kun je zelf je campagnewensen of andere briefings uploaden en afwachten 
wat er ontstaat ...  (Een gelijkaardig verhaal vind je op http://www.spot.us/ 
(http://www.spot.us/session/new) waar mensen kunnen zeggen "ik wil een verhaal lezen over 
onderwerp X" en een journalist zich vervolgens kandidaat kan stellen.  De mensen vergelijken dan de 
gemotiveerde kandidaturen en stemmen wie het artikel mag schrijven.) 
 
Dat past in de trend dat de wereld evolueert van het broadcastmodel naar het facilitation model : 
traditionele media > digitale media > mobiele media > persoonlijke media schetste Scott Button 
van Unruly Media...  "Position yourself to a world in which stuff is demanded instead of tolerated and 
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be collaborative.  Start acting as a facilitator and ask yourself 'What does this content mean to 
people ?'  People will pay for content but they also share, and you can't sue everyone." 
 
Iemand haalde in dit verband ook deze site aan : http://musicindustrymanifesto.com/ ... 
 
 
Monetizing (4) en web 2.0, of waarom MySpace geld verdient en Facebook nog niet 
 
Web 2.0 mag dan populair zijn, er wordt daarom geen groot geld mee verdiend.  Merken kunnen veel 
added value verwerven op zulke sites zonder dat ze ervoor moet betalen, maar de uitbaters van die 
site verdienen er daarom niet aan, zie bv. YouTube, waarvoor Google nochtans veel geld neertelde. 
 
Soms is het beter diverse projecten te linken dan alles in één systeem te steken dat alles heeft.  Bv. 
ticketing is al mogelijk via Facebook, maar het werd nog niet gemonetized en de vraag is of dat nog 
kan. Op dit ogenblik zijn messaging & joining groups populair, maar veel andere features worden niet 
gebruikt, dus die andere investeringen renderen niet.  Facebook zit bovendien met problemen omdat 
ze al een paar keer foutjes hebben gemaakt trying to push the envelope, wat niet bevorderlijk is voor 
het vertrouwen.  Facebook creëert wel degelijk waarde doordat het mensen verbindt, maar is te pril of 
zelfs naïef wat betreft monetizing. 
 
Het aantal users staat sowieso los van het hele monetizing verhaal !  The audience inventory is not 
interesting, so don't kill yourself trying to fix what is broken, vulde Berlucchi aan.  We gaan naar een 
forced metric redesign of how things are bought and sold.  Wees een faciliterend platform èn besef 
dat het budgetteren anders in elkaar zit. 
 
Een opvallende uitzondering is MySpace : volgens Button precies omdat die site altijd rommelig is 
geweest, dermate "messy" zelfs dat het er gewoon bijhoort als er advertenties in worden "gesplasht".  
Dat past bij de stijl van MySpace, dat pas recent beter functioneert als site.  De andere sites zijn 
misschien te gracieus of net voor reclame. 
 
 Zijsprong #1 : het is niet altijd het superieure of best ogende product dat het grootste succes 

wordt, cf. hoe VHS het pleit won. Je moet dus opletten waarin je investeert. 
 
Leuk fenomeen : Flickr groups voor corporate loyalty.  Bv. BBC-medewerkers en fans die er foto's 
uploaden van de BBC-gebouwen of uit BBC-programma's.  Ongevraagd, maar heel handig ... 
 
 Zijsprong #2 : zeer toepasbaar in campagnes, betrokkenheids- of imagoprojecten, enz. 

 
Zijsprong #3 : hoe zouden we de kracht van Facebook en Linked In bij de overheid kunnen 
gebruiken, bv. wat betreft contactbestanden ? 

 
 
Twitter : shout & respond ! 
 
Twitter - http://twitter.com/ - is een sterk one-to-one kanaal dat toch door velen kan worden 
waargenomen (en geraadpleegd).  Het draait rond "shouten" wat je aan het doen bent.  Hoewel 
recent is het razendsnel aan het doorbreken op een manier die "here to stay" lijkt (anders dan een 
passing fad à la Second Life). Het is heel relevant in het dagelijks leven, volgens sommigen  Er is een 
typische curve waarbij iemand met veel scepsis denkt "niets voor mij", vervolgens "kan niet 
achterblijven of ik mis iets", er dan even mee speelt, moe van wordt en het weer weglegt, om het 
uiteindelijk terug op te pikken en sterk te gaan gebruiken met een driehonderdtal vrienden. 
 
Volgens "goeroe" Jeff Jarvis van http://www.buzzmachine.com/ (zie ook z'n boek "What would Google 
do?" via http://www.buzzmachine.com/2008/12/22/what-would-google-do/ + 
http://www.harpercollins.com/books/9780061709715/What_Would_Google_Do/index.aspx) stelt 
Twitter mensen in staat om de polsslag van het leven te voelen (een link op Twitter leeft gemiddeld 
vijf seconden en sterft dan als een firefly) en op die manier laat het ons toe onze identiteit als individu 
te beleven. 
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In de media doen journalisten er hun voordeel mee om hun stukken voor te bereiden, via hun eigen 
netwerk of via http://search.twitter.com/  Ze krijgen binnen seconden respons van hun 
(weloverwogen bijgehouden) contacten !  Uiteraard geeft Twitter ruimte voor geruchten, leugens en 
"spin", maar goede journalisten moeten sowieso hun bronnen checken ; dankzij Twitter kunnen ze 
sneller "op weg" zijn naar een goed verhaal.  "It's a third party organisation. Use it, but don't build on 
it." 
 
Tegelijk speelt Twitter een rol in "the privacy shift" ("old dead should give way to new dead" 
beschreef iemand dat onvermijdelijke proces) en ontstaan er ook problemen met de grens tussen 
"publiek" en "privaat".  Mensen hebben hun baan verloren door een onvoorzichtige tweet. 

 
Terzijde : zie ook de Deloitte TMT-voorspellingen over Technologie, Media en 
Telecommunicatie via http://brandcoach.typepad.com/blog/2009/02/verfrissend-tegen-de-
stroom-in-deloitte-tmt-voorspellingen.html : "een groeiend aantal werkgevers die - op zoek 
naar een hogere productiviteit van hun medewerkers - de online activiteit van hun 
medewerkers op het werk in de gaten gaan houden" (of blokkeren). 

 
LiveStation en Al Jazeera hebben Twitter als middel in hun live uitzendingen over Gaza gebruikt 
(journalisten > sms > Twitter > RSS feed > LiveStation platform brengt updates met deeplinks naar Al 
Jazeera). De Twitter updates leverde maar liefst 20% extra toeleiding van mensen naar de chatroom 
op. (En in die chatroom ontstond dan weer bruikbare content, zie eerder.) Alweer een voorbeeld van 
"mash ups" die werken. 
 
De BBC ziet in Twitter veel potentieel om met z'n publiek te communiceren, als soundboard of als 
een bron voor ideeën en suggesties.  Ze gaan "a Twitter thing" inbouwen in de volgende versie van 
hun iPlayer (vergelijkbaar met NetGemist / OoitGemist van de VRT of iWatch van VMM). 
 
Twitter integreren in nieuwssites (who curate & organise) kan ook opleveren dat bezoekers langer op 
de site blijven.  Bart Brouwers van Spits getuigde dat Twitter weliswaar de snelste was om het bij 
Schiphol neergestorte vliegtuig te brengen, maar doordat Spits ermee werkte, bleven mensen langer 
op de Spitssite, wat de adverteerders dan weer pleziert.  Twitter levert misschien geen extra 
bezoekers op, maar wel een langer verblijf of meer aandacht. 
 
Volgens Katharine Borchert van WAZ is Twitter alvast succesvoller gebleken dan RSS !  Journalism - 
http://www.journalism.co.uk/ - heeft alvast twee Twitter feeds : http://twitter.com/journalismnews en 
http://twitter.com/journalismjobs ... 
 
Men moet wel opletten met (headlines van) persberichten en dergelijke op Twitter te pompen : dat 
wordt snel als spam ervaren.  Elk medium heeft z'n eigenheid, en op Twitter kun je maar best enkel 
het echt bijzondere lanceren.  Bovendien, je bent lang niet zeker dat mensen ueberhaupt meer lezen 
dan enkel de headline. 
 
Een firma als Comcast gebruikt Twitter dan weer voor betere dienstverlening aan z'n klanten en 
klachtenmanagement : http://twitter.com/comcastcares 
 

Voor overheidscommunicatie lijken in dit stadium vooral twee dingen relevant : 
1 - mensen gebruiken Twitter om vragen te stellen ; geef ze langs deze weg het antwoord at 

ze zoeken.  Men moet dan idealiter deeplinks kunnen aanbieden.  Aanwezig zijn op 
Twitter kan verder extra zichtbaarheid opleveren, en zo nieuwe klanten (unserved 
audience).  Het is een lakmoesproef voor de bedrijfscultuur (mate van openheid), cf. 
http://mashable.com/2009/03/09/twitter-brand-voice/ 

2 - Via Twitter kun je snel antwoorden krijgen, bv. om respondenten te ronselen, een 
proefballonetje te testen, enz.  Uiteraard in de wetenschap dat bepaalde doelgroepen niet 
goed vertegenwoordigd zijn onder het Twitterpubliek. 

 
Meer informatie (met dank aan Tim en Bart) : 
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http://www.frankwatching.com/archive/2009/03/05/de-mogelijkheden-en-gevaren-van-twitter-voor-
een-mediabedrijf 
http://brandcoach.typepad.com/blog/2009/03/twitteren-over-vogels-in-het-bos-en-de-bomen.html 
http://online.wsj.com/article/SB123638550095558381.html 
http://online.wsj.com/public/article/SB117373145818634482-
ZwdoPQ0PqPrcFMDHDZLz_P6osnI_20080315.html 
 

 
Online leren 
 
De BBC presenteert "zeer binnenkort" via http://www.bbc.co.uk/journalism/ een vernieuwde versie 
van hun online College of Journalism ("CoJo", cf. http://www.bbctraining.com/journalism.asp).  De 
volgende versie van de site wordt zeer ambitieus, en wordt in principe voor het grootste toegankelijk 
voor derden, gegeven de open source politiek van kennisdeling en openstaan voor content 
partnerships.  Ze werken tenslotte met publiek geld.  De site kent geen externe financiering en wordt 
gemaakt met een team van minder dan twaalf mensen. 
 
Gezien de BBC uitzendt in 43 talen, zal er ook een aanbod zijn in die talen.  Dat is ook een goede 
zaak omdat in veel landen de journalistiek en de vrije pers bedreigd zijn.  De site zal dus ook het 
debat in die landen voeden, en het niveau hopelijk verhogen.  Men kreeg al feedback uit landen als 
bv. Burundi, waar men zei dat het de eerste bron is die ze ooit over het onderwerp te zien kregen. 
 
 Terzijde : organisaties als RNTC (http://www.rnw.nl/) en A24 (http://www.a24media.com/) 

specifiek voor Africa zijn ook actief op het terrein van journalistieke opleidingen in zgn. 
ontwikkelingslanden. 

 
Het wordt een multiplatform met ook "minisodes" voor expert journalisten of producers om hun 
ervaring met collega's te delen.  Om die reden zullen ze ook al "content nuggets" van nakende 
programma's voor de deadline (uitzenddatum) on line plaatsen, waar relevant. 
 
Facebook, Twitter en blog zullen ook geïntegreerd zijn. 
 
Aspecten : leren volgens inhoud, volgens behoefte, volgens stijl, volgens waar men zich bevindt in het 
leerproces, volgens waar men werkt (Londen of lokaal), ... 
 
De site zal ook een aspect "reporting England" bevatten, bv. hoe werkt een gemeenteraad. 
 
 Bijbedenking : dat soort kennis is sowieso nuttig voor derden (cf. inburgering). 
 
Contactpersoon voor de vormingssite is Kevin Marsh ; contactpersoon voor de algemene, modulaire 
BBC-site is Eric Huggers. 
 

Deze contacten kunnen relevant zijn voor vormingsverantwoordelijken (o.a. AgO) resp. de 
digitale cellen van de afdeling Communicatie, Contactpunt Vlaamse Infolijn, Corve, eIB ... 

 
 
verdere lectuur / links 
 
over DNA2009 zelf 
http://dna2009.com/ 
http://www.journalism.co.uk/ 

http://blogs.journalism.co.uk/editors/tag/digital-news-affairs-2009/ 
http://blogs.journalism.co.uk/editors/tag/dna2009/ 
http://blogs.journalism.co.uk/editors/tag/dna09/ 

 
waren aanwezig op DNA2009 & hebben er doorgaans over bericht (maar helaas zonder "DNA" tags) 
http://www.ibbt.be/nl 
http://www.mediakritiek.be/ 
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http://www.denieuwereporter.nl/ 
http://onlinejournalismblog.com/ 
http://www.neurope.eu/ 
 http://www.neurope.eu/articles/93165.php  interview LiveStation 
 
blogs over & rondom Europa 
http://www.thinkaboutit.eu/ 
http://www.bloggingportal.eu/ 
http://www.wobbing.eu/ 
 http://www.fondspascaldecroos.org/EN/index.php?page=482 
 
andere die ter sprake kwamen 
http://www.huffingtonpost.com/ 
http://www.thedailybeast.com/ 
http://www.drudge.com/ 
http://www.nu.nl/ 
http://www.frankwatching.com/ 
http://digitalmedia.oreilly.com/ 
http://www.spot.us/ 
http://www.hulu.com/ 

http://www.spike.com/video/hulu-alec-baldwin/3104851 
 
ook aanwezig of ontdekt via documentatie die op DNA 2009 te vinden was 
http://www.journalismes.net/ 
http://firstmonday.org/ 
http://www.project-syndicate.org/ 
 Project Syndicate is an international association of 404 newspapers in 148 countries, devoted 

to the following objectives: 
- bringing distinguished voices from across the world to local audiences everywhere ; 
- strengthening the independence of printed media in transition and developing countries ; 
- upgrading their journalistic, editorial, and business capacities. 
 
 

http://www.mediamonkey.com/ 
https://www.23andme.com/ 
 
nadien opgepikt 
http://www.pressformore.be/ 
http://www.thelifeyoucansave.com/ : boek over armoedebestrijding via on line engagement (o.a.) 
http://www.nrcnext.nl/  : krant wordt blog 
http://www.intute.ac.uk/  : opleidingen 
 
ook verwant, niet te vergeten 
http://www.ambtenaar20.nl/ 
http://www.ambtenaarvandetoekomst.nl/ 
 
uitsmijter 
http://www.youtube.com/watch?v=5WCTn4FljUQ  (1981, pré-internet ... of ?) 
 
Opgelet !  Deze lijst links herneemt niet alle links uit de tekst van het verslag ! 




