
Verslag Redactieraad – HR 2 juli 2019 

 

Aanwezig:  

RERA: Inge Crabbe, Marc Croes, Katrien Deroo, Saskia De Schutter, Jens Franssen, Gert Geens, 

Pieterjan Huyghebaert (notulist), Luc Pauwels (voorzitter), Sofie Pattyn, Björn Van Keer. 

College: Brecht Decaestecker, Griet De Craen, Lie De Waele, Isabelle Oyen, Steven Samyn, Inge 

Vrancken, Liesbet Vrieleman. 

Afwezig: Kris Cuypers, Peter Decroubele, Arne De Jaegere, Sieglinde Dero, Katrien Peirsman, 

Emmanuel Rottey, Willem Van Mullem, Lore Quintelier 

 

1. VRT en uiterst rechts (ruimer: populisme). Hoe gaan we daarmee om?  

RR: Peter Verlinden gaf historisch overzicht in “De journalist”. Hoe gaan we om met uiterst rechts op 

de nieuwsdienst? 

HR: Bezorgdheid die we allemaal hebben. Er is een leidraad nodig. Zeker tijdens zomer als er minder 

volk is bij politieke cel en dus mensen worden ingezet die onvoldoende beslagen zijn in het 

onderwerp. 

Deoraad: Hebben we voldoende voeling met onze kijker/luisteraar/surfer? Hebben we voldoende 

expertise aanwezig of moet er aparte cel komen? We moeten ook niet in overdrive gaan. Correct 

taalgebruik (“uiterst”, “radicaal”, “extreem”) blijft belangrijk. We merken georkestreerde reacties op 

sociale media, moeten we daar het evenwicht mee helpen herstellen? 

RR: we het punt ook op de volgende redactieraad opnemen met ombudsman Tim Pauwels, die kan 

ons zijn ervaringen meedelen en advies/tips geven over hoe we met uiterst links, uiterst rechts of 

populisme in het algemeen moeten omgaan 

HR: Het kritisch benaderen en die kennis goed delen is belangrijk. We maken momenteel 

steekkaarten voor Vlaams Belang zoals die er waren voor begroting en dergelijke bij de verkiezingen. 

We bekijken nog welke manier het beste is, zodat het kan aangepast worden om te voorkomen dat 

het snel achterhaald wordt. 

RR: Die info moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor de journalist die halsoverkop ergens heen 

wordt gestuurd. 

HR: We proberen dat snel af te ronden. We stellen wel vast dat de uitslag van de verkiezingen en de 

lage interesse voor de klimaatproblematiek niet hebben aangevoeld. We zijn onszelf verplicht als 

journalist om de voeling met ons publiek te houden. We werken aan een panel van 1.000 mensen 

representatief samengesteld om te kijken wat er leeft. We hebben bijvoorbeeld veel rond de 

klimaatmarsen gedaan, maar te weinig de kritische stem aangevoeld van mensen die het beu waren. 

We hopen met dat met dit panel beter en sneller aan te voelen. Moet kort op de bal zijn, b.v. op 

basis van vraag die bovenkomt op ochtendbriefing. Voor alle duidelijkheid: we gebruiken dit panel 

niet als peiling. Zou vanaf september/oktober kunnen starten als we de middelen vinden. 

 

 



Afspraak/to do:  

• HR: themachef JEP Karl Leenknecht laat infofiches maken: klaar tegen midden juli om politieke 

verslaggevers met vakantie voldoende geïnformeerd te kunnen vervangen 

• RR: we nodigen ombudsman Tim Pauwels uit op de volgende redactieraad voor een uiteenzetting 

en discussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


