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Met je neus op de feiten!
Meningen lijken soms de media te overheersen. Maar achter meningen gaan feiten schuil. Feiten vind
je door te onderzoeken, te controleren, te confronteren en te rapporteren. Liefde voor de waarheid
staat aan de basis van goede (onderzoeks)journalistiek. Ook dit jaar biedt de werkgroep Lokale en
Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten je weer een
uitgebreid trainingsprogramma om dit belangrijke werk goed te doen: Met je neus op de feiten!

Deze zesde editie van de Trainingsdag Lokale en
Regionale Onderzoeksjournalistiek biedt net als
de voorgaande jaren hands-on trainingen door
ervaren journalisten en professionals. Mensen
die hun kennis niet alleen in theorie, maar ook in
de praktijk hebben opgedaan. Hieronder alvast
een greep uit het aanbod van die dag.
Loepwinnaar Sanne Terlingen geeft een training over diepgravend onderzoek. Hoe pak je
het aan als mensen en organisaties gesloten
lijken? En hoe ga je om met tegenwerking?
 Een ander voorbeeld uit de praktijk is het onderzoek naar voedselveiligheid dat werd uitgevoerd door Omroep Gelderland. Judith
Spanjers vertelt je er alles over.
 Onderzoek vraagt om vaardigheden. Kijk mee
in de toolbox van Jago Kosolosky en ontdek
tal van handige computerprogramma’s en
technieken om feiten boven water te halen
en te analyseren.
 Roger Vleugels leert je een andere haast onontbeerlijke vaardigheid bij het controleren
van de macht: wobben. Hoe maak je goed


gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur?
 Datajournalist Jasper Bunskoek laat zien hoe
je uit grote hoeveelheden data interessante
informatie, trends en overzichten kunt halen.
 En wat nu als de feiten aan het zicht onttrokken worden door een dicht rookgordijn?
Gemma van der Kamp laat je aan de hand
van tools en de media zien hoe je bronnen
kunt verifiëren en feit en propaganda van elkaar kunt scheiden.
 Media in het algemeen, en lokale en regionale
media in het bijzonder, kampen vaak met
een gebrek aan resources: geld en tijd. Huub
Schuijn van Yournalism brengt je op nieuwe
ideeën om fondsen aan te boren: pitch een
verhaal niet bij een redactie maar bij het publiek. Want dat is je doelgroep.
Deze en alle andere workshops geven je nieuwe
handvatten om met weinig tijd en middelen tóch
relevant journalistiek werk te doen. Want feit is
dat er meer is dan je vaak denkt. Wij drukken je
graag met je neus op die feiten!

Trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek
wanneer: zaterdag 16 april 2016
tijd: Inschrijfbalie open om 9:00 uur, aanvang programma 9:30 uur
waar: Hogeschool Utrecht, Padualaan 97, Uithof Utrecht
prijs: € 30,- incl. koffie/thee, lunch en afsluitende borrel om 17:00 uur
LET OP: Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je snel in.
Meer informatie en inschrijven: www.vvoj.nl/lroj16

