Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs
Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse overheid opnieuw de Vlaams-Nederlandse
Journalistenbeur(zen) (VNJ) toe aan Nederlandse en Vlaamse journalisten, die een diepgaand onderzoek
uitvoeren naar een Nederlands-Vlaams maatschappelijk relevant onderwerp (onderzoeksbeurs) en/of
aan journalisten die een periode op een redactie in het buurland aan de slag gaan (uitwisselingsbeurs).
In dit reglement wordt het doel, de voorwaarden, de selectie, het tijdspad en verdere informatie van
beide activiteiten beschreven.

Doel:
-

-

Het doel van de VNJ – onderzoeks- en uitwisselingsbeurs is de kwaliteitsjournalistiek in
Vlaanderen en Nederland te bevorderen. Dit door ervaren Nederlandse en Vlaamse journalisten
de kans te geven om het andere land en de andere journalistiek beter te leren kennen en door
een diepgaand en maatschappelijk relevant journalistiek project uit te voeren. De grotere
feitenkennis, het bredere perspectief en het aanzienlijke netwerk dat hierdoor ontstaat,
komen de kwaliteit van het journalistieke product en de verslaggeving over elkaars land ten
goede. De uitwisseling en de beurs dragen ertoe bij dat een beter wederzijds begrip ontstaat.
De focus binnen het toekennen van de beurzen en de vergoeding ligt in het bijzonder op het
uitwisselingselement. Het gaat daarbij in principe om een project dat normaal niet gerealiseerd
kan worden, dat een grote nieuwswaarde en diepgang heeft en origineel is.
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Onderzoeksbeurs
Voorwaarden:
-

-

-

-

-

De aanvrager: alleen personen komen in aanmerking voor een beurs, zowel individueel als in
duo. De journalisten moeten over minimaal drie jaar journalistieke ervaring beschikken en een
aantal referenties opgeven. De jury kan om nadere toelichting vragen en informatie inwinnen bij
een eventuele referentie.
Het onderzoek: het moet gaan om een diepgaand onderzoek, betreffende een onderwerp van
keuze van de journalist.
Het onderwerp: het onderwerp moet een maatschappelijke relevantie hebben voor Vlaanderen
en Nederland vanuit het uitwisselingsperspectief. Dit wil zeggen dat een Vlaamse journalist voor
individueel onderzoek geen beurs krijgt voor een louter Vlaams onderwerp en vice versa. Ook
kan het onderwerp betrekking hebben op een Vlaams-Nederlandse relatie. Het mag gaan om
een brede waaier van onderwerpen (zoals sport, gezondheid, politiek, economie, cultuur), die
voldoende maatschappelijk relevant zijn voor Vlamingen en Nederlanders.
Een intentieverklaring: bij het indienen van het voorstel moet de journalist een
intentieverklaring van publicatie kunnen voorleggen bij een relevant medium naar keuze (het
kan gaan om een reeks artikelen, een eenmalige tv-uitzending of radio-uitzending etc.). Bij een
aanvraag moet dan ook een verklaring van intentie van een uitgever of een redactie zijn
gevoegd waaruit blijkt dat deze in principe bereid is de publicatie te verzorgen. Het is een
pluspunt indien er een intentieverklaring kan worden gegeven van publicatie zowel in
Vlaanderen als in Nederland.
De aanvraag: om in aanmerking te komen voor een beurs dient u schriftelijk een volledig correct
ingevuld aanmeldformulier met uw projectvoorstel in voor 1 februari 2016. U kunt slechts in
aanmerking komen voor de onderzoeksbeurs of voor de vergoeding voor de uitwisseling en niet
voor beiden. Enkel goed onderbouwde voorstellen komen in aanmerking voor een beurs.
De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) kan u helpen met contacten binnen de
verschillende mediabronnen en met het formuleren van uw onderzoeksvoorstel (tot 15 januari).
Voor vragen of advies bij het formuleren van uw onderzoeksvoorstel, kunt u éénmalig de VVOJ
contacteren via coaching@vvoj.nl.

Selectie:
-

-

De onafhankelijke jury bestaat uit 5 leden, wiens namen bekend worden gemaakt op de
websites van de organisatie. De juryleden zullen alle volledige en correct ingevulde aanvragen
beoordelen en zij zullen uiteindelijk beslissen aan welke aanvragen een beurs zal worden
toegekend.
De focus binnen het toekennen van de beurzen ligt in het bijzonder op het
uitwisselingselement, de diepgang en de nieuwswaarde.
De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:
o Vlaams-Nederlandse uitwisselingsperspectief;
o Maatschappelijke relevantie;
o Diepgang;
o Originaliteit en nieuwswaarde;
o Intentieverklaring van publicatie voor een relevant medium;
o Begroting voor onderzoeksbeurs;
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-

-

o Onmogelijkheid dit project te realiseren zonder deze beurs.
De aanvrager geeft, goed onderbouwd aan, welk bedrag hij of zij nodig acht te hebben voor het
uitvoeren van het onderzoek en/of uitwisseling. In totaal kan er maximaal € 22.000 worden
verdeeld onder de deelnemers aan de onderzoeksbeurs en de uitwisseling. De beurzen zullen zo
evenwichtig mogelijk worden verdeeld onder Nederlandse en Vlaamse journalisten. De jury
bepaalt de grootte van de beurs voor elke kandidaat aan de hand van de kwaliteit en de inhoud
van het projectvoorstel en bijgevoegde begroting.
De onderzoeksbeurs financiert enkel journalistiek onderzoek (honorarium, reis- en
verblijfkosten). Eventuele bijkomende kosten voor de publicatie en productie worden niet
medegefinancierd.

Uitwisseling
Voorwaarden:
-

-

-

-

De aanvrager: alleen personen komen in aanmerking voor een vergoeding voor de uitwisseling.
De journalist moet over minimaal drie jaar journalistieke ervaring beschikken en een aantal
referenties opgeven. De jury kan om nadere toelichting vragen en informatie inwinnen bij een
eventuele referentie.
De aanvrager beschikt over een talent voor journalistiek;
o is gemotiveerd en internationaal georiënteerd;
o heeft bij voorkeur bijzondere interesse voor Vlaanderen/Nederland;
o heeft een duidelijk beeld van wat hij tijdens de uitwisseling wil bijbrengen en opsteken
van de gastredactie.
Het uitwisselingselement: Gedurende een periode van twee maanden werkt de journalist als
gastredacteur op een of meerdere redacties.
De aanvraag: om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de uitwisseling dient u
schriftelijk een volledig en correct ingevuld aanmeldformulier, inclusief een akkoord van de
gastredactie, in voor 1 februari 2016. U kunt slechts in aanmerking komen voor de
onderzoeksbeurs of voor de vergoeding voor de uitwisseling en niet voor beiden.
De aanvrager dient zelf een uitwisselingsplek te verzorgen. De Vereniging van
Onderzoeksjournalisten (VVOJ) kan u verder helpen met contacten binnen de verschillende
mediabronnen. Voor vragen of advies, kunt u de VVO contacteren via coaching@vvoj.nl

Selectie:
-

-

De onafhankelijke jury bestaat uit 5 leden, wiens namen bekend worden gemaakt op de
websites van de organisatie. De juryleden zullen alle volledig en correct ingevulde aanvragen
beoordelen en zij zullen uiteindelijk beslissen aan welke aanvragen een vergoeding zal worden
toegekend.
De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria in volgorde van belangrijkheid:
o Onderbouwing kandidatuur voor uitwisseling (meerwaarde voor eigen carrière en voor
gastredactie);
o Beoogde uitwisselingsplek en plan van aanpak;
o Motivatie;
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o
-

-

Begroting voor vergoeding.

In totaal kan er maximaal € 22.000 worden verdeeld onder de deelnemers aan de
onderzoeksbeurs en de uitwisseling. De beurzen zullen zo evenwichtig mogelijk worden
verdeeld over Nederlandse en Vlaamse journalisten. De jury bepaalt de grootte van de
vergoeding voor elke kandidaat aan de hand van de kwaliteit en de inhoud van het
projectvoorstel en bijgevoegde begroting.
De vergoeding financiert enkel verblijf- en reiskosten.

Onderzoeksbeurs & uitwisseling
Tijdspad:
-

De inschrijvingsperiode start 20 november 2015 en de deadline is op 31 januari 2016.
De aanvrager zal uiterlijk 1 maart 2016 bericht krijgen over het resultaat van de evaluatie van
zijn/haar voorstel.
Het onderzoek of uitwisseling zal binnen de periode van 1 maart 2016 tot 30 oktober 2016
moeten plaatsvinden.
De publicatie van het onderzoek zal moeten worden gerealiseerd voor 15 november 2016.
De betaling van de beurs en de vergoeding voor de uitwisseling zal plaatsvinden op twee
momenten. Voor aanvang van het onderzoek en uitwisseling zal 60% van het bedrag worden
uitgekeerd. De deelnemer maakt na afloop van de uitwisseling een verslag op waarin zijn/haar
ervaringen toegelicht worden. Na ontvangst van het uitwisselingsverslag en na publicatie van
het onderzoek wordt het resterende bedrag (40%) uitbetaald.

Aanvraag:
-

U dient uw volledig en correct ingevuld projectvoorstel voor de onderzoeksbeurs in uiterlijk op
31 januari 2016, met daarin de volgende onderdelen:
o Aanvraagformulier;
o Bijbehorende begroting;
o Intentieverklaring van publicatie;
o CV met pasfoto en contactgegevens van de aanvrager(s);
OF

-

U dient een volledige en correcte aanvraag voor de uitwisseling in uiterlijk op 31 januari 2016,
met daarin de volgende onderdelen:
o Aanvraagformulier;
o Akkoord van de gastredactie;
o Bijbehorende begroting;
o CV met pasfoto en contactgegevens van aanvrager.
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-

Alle voorstellen behoren schriftelijk of per e-mail ingediend te worden bij:
o

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
t.a.v. Sonja Huijgens
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
België
bru-ppc@minbuza.nl

en/of
o Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering
t.a.v. Natasja Duhem
Koninginnegracht 86
2514 AJ Den Haag
Nederland
info@vlaamsevertegenwoordiging.nl
-

De Ambassade en/of de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bevestigen de
correcte ontvangst van het voorstel en dragen zorg voor ontvangst van de correcte voorstellen
door de onafhankelijke jury.
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