De beurs voor onderzoeksjournalistiek
in de Lage Landen
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Vlaams–Nederlandse
Journalistenbeurs

Wij financieren kwalitatief
Vlaams-Nederlands
gerelateerd onderzoek!

Selectie laureaten
2012-2014
Onderzoeksbeurs
Dirk Leestmans (2012)
Gevangenis zonder grenzen
TV reportage – Panorama
(Canvas)
Gerd De Smyter (2012)
Belg in de Boardroom
Boek
Petra Wijnsema (2013)
Maar we hebben toch een rampenplan? – Psychonauten
Radio - Holland Doc (VPRO)
Guido van Eijck &
Saskia Naafs (2014)
De leegstandindustrie
De Groene Amsterdammer

Uitwisselingsbeurs

Waarom deze beurs?
Een beurs voor journalistiek werk dat focust op
onderzoek naar een voor Vlaanderen en Nederland relevant en actueel thema. Vlaanderen en
Nederland bieden de Journalistenbeurs aan voor
onderzoeksjournalistiek met focus op de lage
landen. Een onafhankelijke vakjury selecteert.
Enkel diepgravende voorstellen en originaliteit
worden beloond.

Uitwisselingen met
de Volkskrant, het Financieel
Dagblad, Brussel Deze Week

Jury 2016
Tom de Bruijn
Wethouder Den Haag
Piet Depuydt
Journalist De Tijd
Petra de Koning
Journalist NRC Handelsblad
Birgit Donker
Directeur Mondriaan Fonds
Sabine Vandeputte
Journalist VRT

De onderzoeksbeurs
WAT? – Een onafhankelijke vakjury verdeelt 22.000 euro onder de aanvragers. Doorslaggevende criteria: diepgang en originaliteit.

VOORWAARDEN – Een actueel en voor Vlaanderen en/of Nederland
relevant onderwerp. Grondig onderzoek. Een duidelijke link naar de
Lage Landen in het onderwerp, het onderzoek of bij de onderzoekers.
Publicatiegarantie door een gevestigd medium.
HOE? – Download het aanvraagformulier op de website en dien je plan
in vóór 1 februari. Uitgewerkte ideeën kunnen tot 15 januari éénmalig
voor advies worden voorgelegd aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Info hierover via ‘coaching@vvoj.nl’
Uiterlijk 1 maart 2016 maakt de vakjury de gehonoreerde voorstellen bekend.

De uitwisselingsbeurs
Geen onderzoeksambities, maar wel een gezonde interesse voor de buren? De uitwisselingsbeurs geeft je de kans om 2 maanden te werken bij een Nederlandse of Vlaamse
redactie. Als gastredacteur word je ondergedompeld in een andere werk- en leefcultuur.
Voorwaarden zijn zelf een werkplaats vinden, je motivatie en plan van aanpak overmaken
aan de vakjury vóór 1 februari. Uiterlijk 1 maart 2016 maakt de vakjury de gehonoreerde
voorstellen bekend.
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Voor verdere informatie, het aanvraagformulier en het
reglement van de beurs: belgie.nlambassade.org
of www.vlaamsevertegenwoordiging.nl

m
Vraag ‘
r
aan vóó
ari
1 febru
2016!

Nog vragen?
Nederlandse ambassade
Sonja Huijgens
bru-ppc@minbuza.nl
tel. +32 (0) 26 791 765

Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering in Nederland
Natasja Duhem
info@vlaamsevertegenwoordiging.nl
tel. +31 (0) 70 416 81 21

Een uitgave van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Brussel
en de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland

