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Geachte dames en heren,
U zag mij zojuist in een korte video in quotes vertellen wat ik in mijn lectoraat Constructive
Journalism van plan ben te gaan doen2. Een quote kan soms handig zijn, maar ik wil van deze
gelegenheid gebruik maken het onderwerp te verdiepen, te verrijken en van perspectief te voorzien.
Kortom ik wil het onderwerp constructief benaderen.

Laat ik beginnen met aan te geven wat we in Windesheim verstaan onder Constructive Journalism.
Het is een publieksgeoriënteerde vorm van journalistiek die haar sociale verantwoordelijkheid
serieus neemt, die maatschappelijk relevant nieuws wil brengen en daarbij oplossingsgericht,
handelingsgericht en toekomstgericht is. Constructive Journalism heeft diversiteit, inclusiviteit en
betrokkenheid hoog in het vaandel staan3. Constructive Journalism sluit daarmee aan bij de breder
gedragen opvatting dat kwaliteitsjournalistiek niet louter het volgen van professionele
standaardprocedures is. Journalistiek is voortdurend keuzes maken. Journalisten spelen daarmee
een actieve rol in het nieuwsproces en zijn verantwoordelijk voor de nieuwsselectie, de
bronnenkeuze, de invalshoek, maar ook voor de impact die hun nieuwsproducten heeft. Journalisten
geven betekenis aan gebeurtenissen en bepalen de kaders waarbinnen wij als gebruikers van het
nieuws over onderwerpen geïnformeerd worden4. Nieuws moet volgens Constructive Journalism
streven naar een grotere diversiteit aan meningen en perspectieven en bijdragen aan empowerment
van individuen en gemeenschappen. Dat betekent dat journalistiek een bijdrage kan leveren mensen
in staat te stellen om zelf de regie te nemen bij beslissingen in hun persoonlijke en publieke leven.
Journalistiek kan daarmee bijdragen aan begrip, betrokkenheid en binding in de samenleving5.

Het zal duidelijk zijn, dat het hier om een normatief uitgangspunt gaat. Met andere woorden:
bovenstaande beschrijving verwoordt niet wat de doelstelling van de journalistiek is, maar wat deze
uiteindelijk zou moeten zijn. Namelijk dat de journalistiek vanuit zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid nieuws zou moeten produceren dat bijdraagt aan het individuele en
collectieve welzijn.
In het lectoraat Constructive Journalism gaan we onderzoeken of en op welke wijze deze normatieve
doelstelling kan worden bereikt. Dit onderzoek zal kennis genereren die bijdraagt aan het bewustzijn
van, en inzicht in de rol en de mogelijke effecten van Constructive Journalism.
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In deze lectorale rede ga ik in op verschillende aspecten van Constructive Journalism, ik leg uit hoe
zij positief kan bijdragen aan vernieuwing van de hedendaagse journalistiek, ik plaats de
uitgangspunten in een bredere context en ik laat zien hoe Constructive Journalism in het onderwijs
en de praktijk wordt toegepast. Tenslotte ga ik in op het belang van onderzoek naar Constructive
Journalism en de gevolgen die dat onderzoek heeft voor de journalistieke praktijk, voor de inhoud
van het nieuws en voor het gebruik van nieuws.
Ik ben me ervan bewust dat ik in de komende 45 minuten geen recht kan doen aan de complexiteit
van de problematiek. Zo doet praten over de hedendaagse journalistiek geen recht aan de grote
variëteit die er bestaat in type journalisten, nieuwsorganisaties en nieuwsinhoud en doet praten
over het publiek geen recht aan de diversiteit die bestaat in achtergronden, voorkeuren en
kenmerken van gebruikers. Zie mijn verhaal daarom als een opening om met elkaar in gesprek te
gaan en daarvan te leren. Laten we ons gezamenlijk richten op het ontwikkelen van nieuwe
impulsen, nieuwe inzichten en op het creëren van verdere samenwerking. Op die manier kunnen we
werken aan een toekomstgerichte journalistiek die waardevol is voor de samenleving.
In de tweede helft van deze middag krijgt u de mogelijkheid actief deel te nemen aan deze dialoog
door opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen aan het aanwezige panel. Ik nodig u daar alvast
van harte voor uit.

Aandachtspunten
Terug naar Constructive Journalism. De opkomst ervan is niet los te zien van de discussies die er op
dit moment plaatsvinden in de journalistiek. Recentelijk verschenen er diverse artikelen en
opiniestukken waarin journalisten hun bezorgdheid uiten over de huidige tendens dat de groep
nieuwsmijders6 blijft groeien. Mensen haken af omdat ze het nieuws te negatief vinden met teveel
nadruk op conflict, problemen en ellende. In de discussies hierover wordt regelmatig naar
Constructive Journalism gewezen als mogelijk interessant alternatief7. Een groeiende groep
nieuwsmedia is geneigd om op te schuiven in de richting van Constructive Journalism. Zo zien we in
Nederland principes van Constructive Journalism terug bij bijvoorbeeld Dagblad Trouw, de regionale
dagbladen van de Persgroep, het digitale platform De Correspondent en bij verschillende
televisieprogramma’s.
6
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Ook in het buitenland zien we principes van Constructive Journalism terug bij bijvoorbeeld The
Economist, BBC World, en de Guardian. Daarnaast ontstaan er specifieke websites zoals Solution
Journalism Networks8, Constructive Institute9, and Open Eyes Institute10.

Het doel van Constructive Journalism om begrip, betrokkenheid en binding te bevorderen is in
breder verband ook terug te vinden in de politiek en de wetenschap. De opkomst van Constructive
journalism lijkt dus niet geheel toevallig. Het sluit aan bij het maatschappelijk denken over nieuwe
manieren om in de 21e eeuw onze gezamenlijke vraagstukken aan te pakken. Daarbij staan
begrippen als inclusiviteit, duurzaamheid en onderling vertrouwen centraal. Deze ontwikkeling zal
leiden tot de herdefiniëring van vele professies, inclusief de journalistieke.

Natuurlijk wordt er binnen de journalistieke beroepsgroep verschillend gedacht over Constructive
Journalism. Aangezien ik het belangrijk vind aandacht te besteden aan de diversiteit van meningen
en perspectieven bespreek ik een drietal kritiekpunten11 die met enige regelmaat naar voren komen.
Ten eerste gaat het om de kritiek dat Constructive Journalism leidt tot een goed nieuws show, met
daarin alleen aandacht voor positieve, human interest verhalen. U zult vandaag zien dat dit
nadrukkelijk niet het geval is. Een positief perspectief bieden is echt iets anders dan opleuken.
Constructive Journalism streeft ernaar om bij maatschappelijk relevante thema’s verder te kijken
dan het gangbare probleem- en conflict-georiënteerde format.
Ten tweede stellen sommige critici dat de journalistiek zich alleen moet bezig houden met objectief
en feitelijk informeren. Over dit punt verschillen we principieel van mening. Nieuws krijgt namelijk
altijd betekenis door de keuzes die journalisten maken en de interpretatie die ze aan gebeurtenissen
geven12. Daarnaast sluit de opvatting dat objectief informeren de voornaamste taak van de
journalistiek is, volgens mij niet meer aan bij de omstandigheden in de 21ste eeuw. Daarover straks
meer.
Een derde kritiekpunt, dat ik ook vaak tijdens lezingen hoor, betreft de term ‘constructief’. Deze
benaming roept soms nogal heftige negatieve reacties op, bijvoorbeeld omdat het wordt
geassocieerd met eenzijdigheid en propaganda. Mij is niet helemaal duidelijk waarop deze negatieve
opvatting is gebaseerd. Constructief betekent volgens Van Dale: opbouwend, een positieve bijdrage
hebbend, bruikbaar, waar men iets mee kan doen. Deze kenmerken kunnen allemaal uitstekend
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worden nagestreefd zonder dat het afbreuk doet aan journalistieke kernkwaliteiten zoals
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kritisch vermogen.

Technocratisch model (Lippmann) versus Participatieve model (Dewey)
Laten we de kenmerken van Constructive Journalism in een bredere context plaatsen. Ze zijn niet
nieuw in de journalistiek. In feite speelt er al bijna een eeuw lang een tamelijk fundamentele
discussie over de vraag welke rol de journalistiek moet spelen in een democratische samenleving. In
essentie gaat het om een tweestrijd die kan worden verduidelijkt aan de hand van de controverse
tussen Lippmann en Dewey bijna honderd jaar geleden13. Lippmann vertegenwoordigt het
zogenaamde technocratisch beheersmodel van de democratie. Uitgangspunt in dit model is dat er
pas een effectieve publieke opinie ontstaat indien er in de hoofden van mensen een correcte, door
de journalistiek verzorgde, representatie van de werkelijkheid aanwezig is. Journalistiek opereert
daarin onafhankelijk en afstandelijk. De journalistieke functie wordt goed uitgevoerd als mensen de
belangrijk geachte representaties ontvangen en ook overnemen. Daartegenover vertegenwoordigt
Dewey het participatieve burgermodel van de democratie. Dit model heeft als uitgangspunt dat
opvattingen in een samenleving ontstaan als onderdeel van een publieke conversatie, een
uitwisseling van ideeën en van discussie. Journalistiek heeft volgens Dewey naast het informeren
ook de taak om een publieke dialoog te stimuleren, waarbij deelnemers een goede afspiegeling van
de samenleving zouden moeten vormen. Daarmee zien mensen dat zij niet machteloos zijn, maar
actief kunnen bijdragen aan een betere samenleving.
In de 20ste eeuw vormt het technocratisch beheersmodel van Lippmann de basis van het dominante
journalistieke discours. Wel ontstaan met enige regelmaat alternatieve benaderingen, die aansluiten
bij het participatieve burgermodel14, zoals de Social Responsibility theory15 in de jaren veertig en de
Civiele journalistiek in de jaren 9016. Deze benaderingen, die verwant zijn met Dewey’s participatieve
burgermodel, ontstaan uit onvrede met de heersende journalistieke praktijk. Ze worden echter nooit
bepalend binnen de professionele journalistiek van de vorige eeuw17. Wat deze benaderingen bindt
is de nadruk die ze leggen op de noodzaak voor innovatie van de journalistieke cultuur. Dat wil
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zeggen dat ze een heroriëntatie bepleiten op de journalistieke standaarden, waarden en normen en
daarmee op de rol van de journalistiek in de samenleving18.
Constructive Journalism is verwant aan de Social Responsibility theory en aan Civiele Journalistiek,
maar voegt daar hedendaagse principes aan toe. Constructive Journalism plaatst het publiek in het
centrum van de journalistiek, met inclusiviteit en diversiteit als belangrijke kernwoorden.
Journalisten hebben een verder reikende verantwoordelijkheid dan in het technocratische model
wordt aangenomen, namelijk het leveren van een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van zowel
het dagelijks leven van individuen, als van de samenleving als geheel.
Hoewel het Deweyaanse model nooit eerder centraal heeft gestaan in de professionele journalistiek,
lijkt de tijd rijp voor vernieuwing19. Technologische, economische en sociaal culturele ontwikkelingen
leiden in de 21ste eeuw tot zodanige structurele verschuivingen in de samenleving dat innovaties van
de journalistieke cultuur noodzakelijk is om ook in de toekomst waardevol te kunnen zijn.

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Laat ik hier kort deze ontwikkelingen in de sociale context schetsten, die kunnen worden
samengevat in de zogenaamde 5 i’s20:
Informatisering betreft het proces waarin digitale technologie onderdeel uitmaakt in bijna alle
onderdelen van zowel het private als het publieke leven van mensen.
Individualisering is het proces waarin individuen loskomen van traditionele sociale structuren en hun
normen en waardesystemen.
Informalisering heeft betrekking op het verkleinen van sociale afstand in een samenleving. Autoriteit
in kennis en gezag is niet meer automatisch gekoppeld aan een maatschappelijke functie.
Internationalisering heeft betrekking op de groeiende mobiliteit van mensen, goederen maar ook
van ideeën.
Intensivering betekent dat mensen sterk gericht zijn op de invulling van hun eigen geluk in het hier
en nu.
Deze ontwikkelingen vormen de aanleiding en hebben er toe bijgedragen dat er in de 21ste eeuw een
andere invulling van burgerschap ontstaat21. De plichtsgetrouwe burger uit de 20ste eeuw maakt
geleidelijk plaats voor een burger die meer gericht is op individuele behoeften en zelfrealisatie22. De
plichtsgetrouwe burger, die vaker terug te vinden is bij de oudere generatie, vertrouwt op de
18
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overheid. Politieke participatie wordt bereikt als mensen gaan stemmen; stemmen wordt
maatschappelijk gezien als een belangrijke burgerplicht. De plichtgetrouwe burger ontvangt vooral
nieuws via massamedia, die gezien worden als belangrijk intermediair tussen instituties en burgers.
Informeren verloopt via eenrichtingscommunicatie. Deze vorm van burgerschap sluit echter niet
goed meer aan bij de zojuist geschetste veranderingen in de 21ste eeuw. Door de verschuiving in
sociale structuren raken burgers meer gericht op de persoonlijke behoeften, op de individuele
invulling van hun dagelijkse leven en op zelfrealisatie. Burgerschap krijgt minder vaak vorm in
stabiele gemeenschappen en vaker in netwerkcommunities23 die voornamelijk gebaseerd zijn op
vluchtige relaties. Informatie is in de 21ste eeuw geen schaars goed meer, maar komt overvloedig
beschikbaar via allerlei kanalen waaronder de sociale media. Er is sprake van een informatieexplosie24 dan wel overload25 waarin mensen hun weg moeten zoeken naar bruikbare en
betrouwbare informatie. Formele instituties zoals politiek en overheid worden vaker gewantrouwd.
Dit geldt ook voor de nieuwsmedia mede vanwege de negatieve focus in het nieuws26.
Het afnemend vertrouwen in nieuwsmedia van vooral de jongere generatie wordt ook weerspiegeld
in recente cijfers uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel
Planbureau27 (zie afbeelding 1). Op de afbeelding is zichtbaar dat vooral bij de jongere generatie het
vertrouwen in traditionele nieuwsmedia tussen 2008 en 2017 flink afneemt. Deze jongeren, die
opgroeien in de 21e eeuw, hanteren vaker het nieuwe concept van burgerschap zoals eerder
geschetst. Ze accepteren niet automatisch de autoriteit van instituties, maar hebben een kritischere
houding ten opzichte van instituties en kijken dus ook kritischer naar de manier waarop
nieuwsmedia hun werk uitvoeren.
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Afbeelding 1 uit Dekker et al., 2017, Burgerperspectieven 2017/1, p. 12

Constructive Journalism binnen de hedendaagse journalistiek
Net als andere sociale actoren dient de journalistiek te reflecteren en te reageren op de
veranderende omstandigheden. De verschuiving naar een samenleving waarin burgers meer gericht
zijn op de invulling van hun dagelijks leven, persoonlijk en maatschappelijk, vraagt om instituties die
daarbij aansluiten. De journalistiek zal zich opnieuw moeten afvragen hoe zij van waarde kan zijn in
de veranderende context van de 21ste eeuw. In de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen
tien jaar over de stand van zaken in de journalistiek zien we de noodzaak voor heroriëntatie terug in
de titels. Daarin worden veelvuldig woorden gebruikt als: re-constructed28, re-build29, re-invented30,
re-considered31, re-thought32 en re-thought again33. De auteurs bepleiten dat het voor de toekomst
van de journalistiek belangrijk is voorbij de huidige praktijk te kijken en de normatieve vraag te
stellen wat de rol van de journalistiek zou kunnen of misschien wel zou moeten zijn om in de
toekomst betekenisvol te blijven34.
Veelal wordt geconcludeerd dat de nieuwsmedia nog wel oog hebben voor vernieuwing op
technologisch of economisch gebied, maar niet voor andere ontwikkelingen in de samenleving. De
28
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nieuwsindustrie lijkt de oorzaak van de teruglopende belangstelling van het publiek vooral te leggen
bij de digitalisering en de financiële crisis35. Oplossingen worden onder andere gezocht in nieuwe
verdienmodellen en in nieuwe dragers en gadgets. De meer inhoudelijke en op de journalistieke
cultuur en werkwijze gerichte innovaties lijken vooral buiten de mainstream nieuwsmedia plaats te
vinden36.

Er zijn gelukkig ook uitzonderingen zoals bijvoorbeeld het innovatieve project Newsroom Enschede.
Dit is een door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gefinancierd samenwerkingsverband
tussen De Twentsche Courant Tubantia en TV Enschede37. Of bijvoorbeeld het
samenwerkingsproject tussen de Correspondent, het Algemeen Dagblad en Wakker Nederland38
rond de afgelopen landelijke verkiezingen. Binnen deze projecten wordt gezocht naar alternatieve
journalistieke werkwijzen, zoals onder ander het actief betrekken van het mensen bij de
totstandkoming van nieuws.

Niettemin lijkt er over het algemeen weinig aandacht voor de fundamentele vraag welke
consequenties39 de sociaal-culturele ontwikkelingen hebben voor de professionele waarden, normen
en rolopvattingen. Daarmee ontbreekt het aan aandacht voor de vraag welke invulling journalisten
willen geven aan hun maatschappelijke taak en in hoeverre ze daarin willen aansluiten bij de
behoeften van burgers en van de samenleving.
Inzicht in de opvattingen die journalisten hebben over deze meer fundamentele vragen vormen de
centrale thema’s van de ‘Worlds of Journalism Study’40. In dit landen-vergelijkend onderzoek,
waaraan wereldwijd bijna 70 landen meedoen, participeert het Kenniscentrum Media van
Windesheim namens Nederland41. In het kader van de discussie over Constructive Journalism is het
belangwekkend om vast te stellen dat Nederlandse journalisten hun traditionele taken, zoals snelle
informatieverspreiding en controleren van de macht, nog steeds het belangrijkste vinden42.
Longitudinaal onderzoek laat zien dat daar in de afgelopen twintig jaar weinig is veranderd. Toch is
er, ondanks het dominante belang dat journalisten hechten aan de traditionele taken, een
voorzichtige trend zichtbaar waarin het belang dat wordt gehecht aan de faciliterende en
35
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mobiliserende taken toeneemt43. Dat wil zeggen dat geleidelijk meer journalisten het als hun taak
zien om ervoor te zorgen dat brede lagen van de bevolking kunnen deelnemen aan maatschappelijke
activiteiten en aan de maatschappelijke dialoog. Daarnaast vinden journalisten het geven van een
begrijpelijke en oplossingsgerichte context van toenemend belang.
Bij de faciliterende en mobiliserende taak van journalisten past een meer betrokken houding en een
sterkere publieksgerichte oriëntatie44. De relatie tussen journalisten en publiek is echter nogal
ambivalent. Hoewel journalisten meestal vinden dat ze in dienst staan van het publiek, lijken ze over
het algemeen weinig vertrouwen te hebben in de interesses en de capaciteiten van hun publiek45.
Journalisten verwijten het publiek vaak gebrek aan belangstelling voor maatschappelijke
onderwerpen met als gevolg een afnemend gebruik van traditionele nieuwsmedia. Daarmee leggen
ze de oorzaak van de teruglopende belangstelling voor nieuws buiten de journalistiek zelf.
Onderzoek laat echter zien dat de reden waarom mensen het nieuws niet raadplegen voor een deel
te verklaren is door de nieuwsinhoud. Zo blijkt bijvoorbeeld uit studies naar het nieuwsgebruik van
jongeren dat zij minder gebruik maken van de traditionele nieuwsmedia en dat ze vaker het nieuws
mijden. Dit wordt echter lang niet altijd veroorzaakt door desinteresse in nieuws46. Een deel van de
jongeren geeft aan dat de grote nadruk op conflicten, aanslagen en problemen in het nieuws te veel
negatieve emoties bij ze oproept waardoor ze zich somber voelen en ze er soms ‘s nachts niet van
kunnen slapen. Daarom sluiten ze zich af van het nieuws.
Overigens wil dit niet altijd zeggen dat de jongeren niet weten wat er speelt in de samenleving. Via
gesprekken met anderen, maar ook via sociale media zien ze veel nieuws voorbijkomen zonder dat
ze er specifiek naar op zoek zijn47. Een groot voordeel vinden ze dat ze zelf de keuze hebben om een
bericht wel of niet te openen en dat ze daardoor niet ongevraagd allerlei nare beelden krijgen
voorgeschoteld.
Daarnaast geven jongeren aan dat ze het traditionele nieuws om andere redenen niet gebruiken:
omdat het geen relevantie voor hen heeft, ze het niet kunnen betrekken op hun eigen leven, of
omdat ze het te ingewikkeld vinden en het niet begrijpen48.
Er is ook een groep jongeren die vooral alternatieve, meestal digitale, nieuwsbronnen raadpleegt.
Een belangrijke reden is dat ze daarmee makkelijker nieuws vinden dat aansluit bij hun interesse en
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behoeften. Deze jongeren zijn vaak internationaal georiënteerd en vertonen een hoge mate van
maatschappelijke betrokkenheid49.

Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om inzicht te krijgen in de nieuwsbehoeften van
mensen is door het online nieuwsgedrag te monitoren. Als basisaanname wordt vaak verondersteld
dat het clickgedrag van mensen aangeeft wat hun nieuwsbehoefte is. Dat is echter maar de vraag.
Onderzoek laat zien dat clicks en ratings weliswaar indicatief zijn voor de amusementswaarde die
berichten hebben, maar dat het de vraag is of het ook daadwerkelijk inzicht geeft in wat mensen
verwachten van kwaliteitsjournalistiek50. Het is daarom ook twijfelachtig of clicks goede voorspellers
zijn van het type nieuws waar mensen ook daadwerkelijk voor willen betalen51.

Gelukkig zien we ook dat sommige nieuwsmedia op zoek gaan naar inhoudelijke indicatoren, om
beter zicht te krijgen op de factoren die meespelen bij de waardering van nieuws. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar de tijd die mensen besteden aan het lezen van een online-bericht of naar
specifieke kenmerken van berichten die gedeeld worden op sociale media. Verder onderzoek naar
nieuwsinteresse, waardering en effecten is echter noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in welke
factoren daarbij een rol spelen.

Publieksonderzoek is belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van de journalistiek. Onderzoek
geeft aan dat een deel van het publiek op zoek is naar een andere invulling van nieuws, zoals meer
diversiteit, probleemoplossende frames, meer relevantie voor hun dagelijks leven, en een minder
negatieve focus52. Tegelijkertijd is het lastig voor hen om te concretiseren hoe het nieuws er dan in
een ideale situatie zou moeten uitzien, omdat het huidige nieuwsaanbod vaak weinig voorbeelden
bevat die tegemoet komen aan deze behoeften van het publiek.

Publieksgerichtheid betekent voor Constructive Journalism dat de directe leefwereld van mensen
een vertrekpunt is om op zoek te gaan naar verhalen. Journalisten moeten aandacht hebben voor
wat er leeft binnen de diverse lagen van de samenleving. Ze hebben kennis nodig van de
vraagstukken die mensen bezig houdt. Dat vereist van de journalistiek dat men een bottom-up
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benadering hanteert waarmee journalisten kunnen achterhalen wat mensen belangrijke
onderwerpen vinden, zodat kan worden aangesloten bij de nieuwsbehoeften van burgers53.
Publiekgerichtheid betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor de impact die de
nieuwsinhoud heeft op mensen. Nieuws heeft gevolgen voor de beeldvorming bij individuen en de
publieke opinie. Het onderzoek dat er gedaan is naar de effecten van nieuws richt zich meestal op de
negatieve gevolgen die de nadruk op conflicten en problemen heeft op mensen. Over de
mogelijkheden van nieuws om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de
samenleving, zoals depolarisatie, vergroten van begrip en betrokkenheid, weten we nog betrekkelijk
weinig. Onderzoek naar wat de effecten kunnen zijn van een meer constructieve framing van het
nieuws is het vraagstuk dat mijn lectoraat oppakt.

Nadere conceptualisering
Dames en heren,
Ik heb het tot nu toe gehad over wat we verstaan onder Constructive Journalism, over
uitgangspunten en kritiekpunten, over de historische wortels van Constructive Journalism, over de
huidige maatschappelijke context en over de fundamentele keuze om een publieksgeoriënteerde
focus na te streven.
Een belangrijk onderdeel van de opdracht die mijn lectoraat heeft, is het verder uitwerken van het
concept Constructive Journalism. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk om kort stil te staan bij
de invulling die Constructive Journalism geeft aan een aantal basale oriëntaties van de
journalistiek54. Het gaat om de oriëntatie op achtereenvolgens:
1. Realiteit
2. Macht
3. Tijd
4. Samenleving
5. Publiek

Op elk van deze concepten onderscheid ik twee posities (zie tabel 1). Ik loop ze met u door.
1. Realiteit: Als we kijken naar de oriëntatie van de journalistiek op de werkelijkheid kan er
onderscheid gemaakt worden tussen aanhangers van enerzijds de correspondentietheorie en
anderzijds het constructivisme. De correspondentietheorie gaat ervan uit dat er buiten ons een
53
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kenbare realiteit bestaat die door middel van objectieve reportage kan worden weerspiegeld. De
constructivistische benadering gaat ervan uit dat de realiteit altijd wordt geconstrueerd op basis
van de vele keuzes die worden gemaakt tijdens het nieuwsproces. Constructive Journalism zit
natuurlijk aan de kant van de constructivistische visie. Journalisten hebben een actieve rol in de
realiteitsconstructie55. Door onderwerpkeuze, de invalshoek, de keuze voor bronnen, het
taalgebruik, de vragen die ze stellen, bepalen journalisten op welke manier er naar de
werkelijkheid wordt gekeken. Binnen Constructive Journalism nemen journalisten uiteraard de
feiten serieus, maar gelooft men niet in neutraal nieuws.
2. Macht: Bij de oriëntatie met betrekking tot macht kan er een onderscheid worden gemaakt
tussen enerzijds de oppositie-benadering anderzijds de empowerment-benadering. De
voorstanders van de oppositie-benadering richten zich in hun kritische houding vooral op wat er
fout gaat, ze gaan op zoek naar mislukkingen en misstanden. De voorstanders van de
empowerment benadering gaan zoek naar kansen en oplossingen. Het gaat hierbij om het
bieden van het soort informatie waardoor mensen de wereld om hen heen beter begrijpen en
beter grip krijgen op zowel hun persoonlijke als hun publieke leven56. Constructive Journalism
sluit aan bij de empowerment-benadering en vindt het belangrijk dat mensen nieuws krijgen dat
betekenis voor hen heeft en dat bruikbaar is.
3. Tijd: Bij de oriëntatie met betrekking tot tijd kan er een onderscheid worden gemaakt tussen
fast en slow. Fast journalism richt zich op breaking news, op snelle verspreiding, op primeurs.
Slow journalism richt zich op betrouwbaarheid, op context, op analyse. Hoewel actualiteit en
snelheid nog altijd belangrijk zijn binnen de journalistiek, is de productie van fast news door
verregaande digitalisering in afnemende mate een onderscheidend kenmerk van professionele
journalistiek57. Constructive Journalism komt beter tot zijn recht in een klimaat waar snelheid
niet dominant is, omdat zij streeft naar nuance, context en diepgang.
4. Samenleving: Met betrekking tot de oriëntatie op de samenleving kan er een onderscheid
worden gemaakt tussen de afstandelijke benadering en de betrokken benadering. In de
afstandelijke benadering zien journalisten zich als afstandelijke professionals die kunnen bepalen
welke informatie belangrijk is voor burgers. In de betrokken benadering wordt gekozen voor een
betrokken houding waarin journalisten zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt in de
samenleving en waarin ze willen bijdragen aan de kwaliteit van het samen leven. Constructive
Journalism kiest voor de betrokken benadering door zich te richten op de vraag welke behoeften
mensen hebben en wat ze willen weten. Tevens wordt bij Constructive Journalism
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verantwoordelijkheid genomen voor de framing van onderwerpen in het nieuws en de gevolgen
die dat heeft op het beeld dat mensen krijgen van de wereld om hen heen58.
5. Publiek: met betrekking tot het publiek kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een
consumentgerichte benadering en een burgergerichte benadering59. In de
consumentenbenadering streeft men erna zo veel mogelijk mensen te bereiken in hun
hoedanigheid als koopkrachtige doelgroep. Informatie is dan handelswaar die interessant moet
zijn voor een afzetmarkt. In de burgergerichte benadering ligt een grote nadruk op informatie
die mensen helpt om te kunnen functioneren in een democratische samenleving, niet alleen als
kiezer, maar als actieve burger. Daarbij wordt burgerschap niet alleen in termen van deelname
aan de formele politiek gedefinieerd, maar mensen kunnen hun maatschappelijke
betrokkenheid ook tonen door hun sociaal en economisch gedrag, zoals milieubewust leven,
doneren van geld aan goede doelen of het boycotten of juist kopen van producten60.
Constructive Journalism wil bijdragen aan mondigheid, veerkracht en zelfredzaamheid van
burgers.

Tabel 1 Basisoriëntaties van de journalistiek

CONCEPTEN
Realiteit
Macht
Tijd
Samenleving
Publiek

DIMENSIES
Correspondentie
Constructivisme
Oppositie
Empowerment
Fast
Slow
Afstandelijk
Betrokken
Consument
Burger
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Samengevat: Constructive Journalism benadrukt de actieve rol van journalisten in de constructie van
de werkelijkheid, hecht grote waarde aan het ondersteunen van mensen om zelf beslissingen in hun
maatschappelijk leven te kunnen nemen, laat breaking news aan zich voorbij gaan, maar richt zich
op context en diepgang, kiest voor een betrokken houding en ziet mensen primair als
maatschappelijk handelingsbekwame burgers. Deze positionering leidt tot een vorm van inclusieve
journalistiek met een oplossingsgerichte, handelingsgerichte en toekomstgerichte aanpak.

Constructive Journalism in het onderwijs
Na deze meer conceptuele positiebepaling van Constructive Journalism wil ik ingaan op nog twee
andere aspecten, namelijk Constructive Journalism in het onderwijs en in het onderzoek. Ik begin
met het onderwijs.
In 2015 hebben Bas Metsers en Catherine Gyldensted Constructive Journalism geïntroduceerd bij de
opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Beiden behoren tot de pioniers op dit
gebied61. De Deense journaliste Gyldensted pleit voor maatschappelijk relevant nieuws dat niet
alleen focust op het negatieve, maar dat probeert een completer beeld van de werkelijkheid te laten
zien. Gyldensted maakt gebruik van de positieve psychologie om Constructive Journalism verder
invulling te geven62. Ze gebruikt deze discipline als achtergrond om voor de journalistieke praktijk
handelingsalternatieven te ontwikkelen. Journalisten kunnen door het gebruik van constructieve
elementen nieuws produceren dat de negatieve focus overstijgt, een grotere diversiteit in
perspectieven en bronnen biedt, meer aandacht besteedt aan mogelijke oplossingen van problemen
en dat tot stand komt door samenwerking met het publiek. Ze benadrukt dat de kritische houding
van de journalisten onveranderd belangrijk blijft, maar stelt dat kritisch niet synoniem is met cynisch
en ook niet betekent dat journalisten alleen maar op zoek gaan naar wat er fout gaat63.
Om deze inzichten te vertalen naar praktische werkwijzen voor studenten ontwikkelen Windesheim
docenten een toolkit. Daarin worden concrete methoden aangereikt die studenten kunnen
gebruiken als zij op constructieve wijze willen werken64. Deze toolkit is nog volop in ontwikkeling en
wordt steeds aangevuld met actuele praktijkvoorbeelden. Via de website
Constructievejournalistiek.nl wordt het materiaal toegankelijk gemaakt voor zowel intern als extern
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gebruik. Op de website worden de constructieve elementen die als belangrijke hulpmiddel worden
gezien om te komen tot constructief nieuws uitgebreid beschreven. Het zal duidelijk zijn dat niet alle
constructieve elementen altijd relevant zullen zijn en ook niet altijd kunnen worden toegepast bij
ieder nieuwsonderwerp. Ze zijn nog steeds in ontwikkelen en vormen een mix van strategieën die
beschikbaar zijn en die kunnen worden ingezet afhankelijk van de situatie.

Om u enig inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid van constructieve elementen wil ik
enkele voorbeelden met uw doornemen.
In het artikel over Afrika (zie afbeelding 2) zien we een ander beeld dan wat we normaal gewend
zijn, de focust ligt op de vooruitgang en op wat er bereikt is. Het is een goed voorbeeld van een - op
feiten gebaseerd - ander perspectief dat de journalist kan laten zien. De vraag is wat de gevolgen
zouden zijn voor de beeldvorming over Afrika als we vaker geïnformeerd zouden worden over de
positieve ontwikkelingen en over de bestaande oplossingen en mogelijkheden om problemen die er
zijn aan te pakken. Het zou in ieder geval leiden tot een completer beeld65.
Afbeelding 2 AD 23 mei 2017
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Het voorbeeld van Newsroom Enschede (zie afbeelding 3), laat zien hoe er een probleem is opgepakt
in de lokale gemeenschap, namelijk wateroverlast in veel kelders van bewoners van Enschede. De
aanvankelijk als individueel probleem ervaren overlast werd door toedoen van de Newsroom
gedefinieerd als een collectief probleem. Door bottom up burgers te vragen bij te dragen aan het in
kaart brengen van het probleem, op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen, door andere instanties
erbij te betrekken zoals de lokale overheid, werd een grote diversiteit van perspectieven op het
probleem zichtbaar. Uiteindelijk is alle informatie samengevoegd in een uitgebreid online-dossier.
De actieve rol van de Newsroom heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het in gang zetten van
de oplossing van het probleem.
Ten slotte wil ik u kort een voorbeeld laten zien van een toepassing die niet nieuw is, maar wel een
goed voorbeeld van een constructief element. Het gebruik van infographics (zie afbeelding 4) wordt
gezien als een goed middel om ingewikkelde informatie toegankelijk te maken en op een
begrijpelijke manier te presenteren. Het voorbeeld laat zien hoe een onderzoek naar achtergronden
van rokers in kaart is gebracht. Zeker in deze tijd waar overvloedig veel data beschikbaar zijn,
kunnen dit soort visualiseringen helpen complexe materie begrijpelijk te maken en overzichtelijk van
context te voorzien.
Afbeelding 3 Webpagina Newsroom Enschede

Afbeelding 4 Voorbeeld Infographic uit De
Gelderlander
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Nog even terug naar de opleiding. Het opnemen van Constructive Journalism in het curriculum van
de opleiding wordt niet gezien als een complete paradigmashift. Aandacht voor Constructive
Journalism wordt gebruikt om de studenten naast het leren van praktische tools ook op te leiden tot
‘reflective practitioners’66. Voor de jonge toekomstige professionals is het belangrijk dat ze naast
beroepsvaardigheden leren te reflecteren op de bestaande praktijk. Daarmee kunnen ze een
belangrijke bijdrage leveren aan de innovaties die nodig zijn zowel in de journalistieke praktijk als in
de journalistieke cultuur.

Onderzoeksprogramma van het lectoraat Constructive Journalism
Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Constructive Journalism is om te onderzoeken of
op het niveau van de gebruiker en op het niveau van samenleving/gemeenschap Constructive
Journalism ook de verwachte positieve gevolgen heeft. Daar gaan we in het lectoraat de komende
jaren onze aandacht richten.
Het lectoraat gaat dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met de journalistieke praktijk en met de
opleiding. Het doel is om inzicht en kennis te vergroten over de impact van Constructive Journalism
op professie, product en publiek. Hierdoor kan worden bepaald of en hoe Constructive Journalism
een bijdrage kan leveren aan journalistieke innovaties.

Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat Constructive Journalism waardevol is op individuele
en maatschappelijk niveau gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek in het bijzonder de
positieve psychologie. Kort samengevat is positieve psychologie een paraplubenadering die kennis
uit de psychologie wil inzetten om het welzijn van individuen te verbeteren67. Onderzoek toont aan
dat mediaberichten die positieve emoties bij mensen oproepen het potentiële handelings-repertoire
vergroten. Anders gezegd: positieve emoties bevorderen een veelzijdiger manier van denken en
bevorderen gedrag buiten standaardpatronen. Dit kan weer een positieve uitwerking hebben op het
functioneren binnen de gemeenschap68.
Negatieve emoties hebben het tegenovergestelde effect; zij beperken iemands denken en handelen.
Emoties als verdriet of angst leiden ertoe dat mensen zich terugtrekken in hun eigen wereld en
minder open staan voor andere standpunten69.
Het gaat bij positieve psychologie om gewaardeerde subjectieve ervaringen, waarmee positieve
kwaliteiten worden opgebouwd. Op het individuele niveau betreft dit kwaliteiten als moed,
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vergevingsgezindheid, of persoonlijke vaardigheden. Op het groepsniveau gaat het om kwaliteiten
als beter burgerschap, een groter verantwoordelijkheidsgevoel, zorgzaamheid en tolerantie. Voor de
samenleving is het van belang dat de laatst genoemde kwaliteiten worden ontwikkeld. Deze dragen
er namelijk aan bij dat mensen in staat zijn het algemeen belang te benadrukken, ook als dat ten
koste zou gaan van hun eigen belang70.

Hoewel positieve psychologie oorspronkelijk vooral is toegepast bij gezondheidsvraagstukken, kan
het ook inzicht geven in de effecten van mediaboodschappen71, zoals nieuws. Onderzoek naar
nieuwsverwerking laat zien dat het blootstellen aan emotionele cues leidt tot corresponderende
emoties. Negatieve nieuwsberichten versterken negatieve gevoelens bij gebruikers en dat leidt
vervolgens vaker tot angst, geslotenheid en desinteresse, waardoor tegenstellingen vergroten en
betrokkenheid en begrip voor elkaar kleiner worden72.
Nieuws over maatschappelijke onderwerpen zoals politiek, economie, maar ook onderwijs en
gezondheidszorg gaat vaak over problemen en conflicten, met een vaak negatieve inkadering in
bijvoorbeeld titels en aankondigingen73. Op basis van de positieve psychologie is te verwachten dat
negatieve nieuws leidt tot negatieve emoties bij de gebruiker en dat heeft negatieve gevolgen voor
de manier waarop mensen in het leven staan en hoe ze zich verhouden tot anderen74. Een recent
onderzoek van collega’s van de Universiteit van Amsterdam naar effecten van televisienieuws
concludeert inderdaad dat het kijken naar het NOS journaal en RTL-nieuws het welbevinden van
mensen verkleint75.
Het onderzoek binnen het lectoraat Constructive Journalism zal zich niet richten op de negatieve
effecten die het gevolg zijn van het huidige nieuwsaanbod. Het onderzoek wil juist meer inzicht en
kennis genereren over hoe het gebruik van constructieve elementen in het nieuws, in de toekomst
positieve effecten kan bewerkstelligen, zoals toename van betrokkenheid, binding, begrip en
tolerantie.
Het onderzoek naar de effecten van Constructive Journalism verkeert nog in een beginfase. De
eerste studies die overwegend maar niet uitsluitend in Amerika zijn uitgevoerd, betreffen
experimenteel onderzoek76. Daarin worden meestal de effecten van het lezen van een traditioneel
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nieuwsbericht vergeleken met het lezen van een nieuwsbericht waarbij constructieve elementen zijn
toegepast, zoals het toevoegen van positieve emoties of het vermelden van oplossingsstrategieën.
Deze studies laten zien dat het gebruik van de constructieve elementen de verwachte invloed heeft
op emoties van de proefpersonen: positieve emoties nemen toe en negatieve emoties nemen af. De
vraag is vervolgens of dit ook aanzet tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Hier leveren
de studies tegenstrijdige resultaten op. Sommige studies laten zien dat constructieve nieuws leidt
tot meer interesse, betrokkenheid en inspiratie, maar bij andere studies wordt dit effect niet zo
duidelijk gevonden. Vaak wordt de verklaring van de tegenstrijdige resultaten gezocht in de
methodische opzet van deze studies.
In een eerste pilotstudie onder jongeren tussen 20-40 jaar van het lectoraat Constructive Journalism
in samenwerking met de opleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit in
Nijmegen, wordt bevestigd dat het gebruik van constructieve elementen leidt tot een positiever
gevoel en tot het verlagen van negatieve emoties. Dit laatste blijkt echter alleen op te treden bij het
onderwerp dat direct relevant voor de jongeren was (namelijk burn out klachten bij jongeren) en
blijkt niet op te treden bij de meer algemene onderwerpen. Er is in deze studie ook een eerste stap
gezet om te kijken naar daadwerkelijk betrokken gedrag door middel van het gebruik van Facebookachtige knoppen. Daaruit blijkt dat de jongeren constructieve berichten vaker ‘liken’, en deze
berichten daarmee vaker toegankelijk maken voor hun digitale omgeving77.

Hoewel deze studies een belangrijk eerste stap zijn, moet het onderzoek naar Constructive
Journalism zich verder ontwikkelen en nog vele vragen beantwoorden. Hebben alle constructieve
elementen hetzelfde effect? Wat is de invloed van het platform? Van het onderwerp? Van
publiekskenmerken? Een belangrijke methodische vraag is: Hoe zijn veranderingen in attitude,
kennis en gedrag vast te stellen?

Toekomstig onderzoek heeft de uitdaging om naast de impact op het individuele niveau en op korte
termijn ook inzicht te geven in de impact op lange termijn en op niveau van de samenleving. Gezien
de veranderende digitale omgeving is het een uitdaging om in toekomstig onderzoek nieuwe
methodes te gebruiken die rekening houden met de structuur van de netwerksamenleving.
Het lectoraat wil met het onderzoek bijdragen aan de innovaties die nodig zijn in de journalistieke
cultuur78, maar ook aan het vinden van oplossingen voor prangende vragen in de journalistieke
praktijk.
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Afsluitend

Dames en heren, ik sluit af.
Het lectoraat zal de komende jaren vooral onderzoek doen naar de vraag of en hoe Constructive
Journalism kan bijdragen aan een veranderende professionele journalistiek, met aandacht voor een
meer faciliterende en mobiliserende rol én naar de vraag of en hoe invulling kan worden gegeven
aan het streven om een waardevolle bijdrage te leveren aan het individuele en collectieve welzijn.

Het onderzoek zal zich richten op zowel het publiek, het product als de professie, met in de eerste
jaren een nadrukkelijke focus op het publiek. Wat doet Constructive Journalism met mensen?
Vinden mensen het prettiger om te gebruiken? Draagt het bij aan een vollediger wereldbeeld? Aan
een afname van negatieve emoties bij nieuwsgebruik? Blijft de informatie beter hangen? Bevordert
Constructive Journalism maatschappelijke betrokkenheid en participatie?

Ik beschouw het als een uitdaging en een voorrecht dat ik me de komende jaren diepgaand met dit
soort vragen bezig mag gaan houden, in nauwe samenwerking met de praktijk, de opleiding en met
collega-onderzoekers in binnen- en buitenland.

21

Referenties
Ahva, L. (2010). Making news with citizens. Tampere: Tampere University Press.
Ahva, L. (2013). Learning professional reflexivity through public journalism. Paper presented
at the World Journalism Education Congress, Mechelen Belgium, 2/5 July 2013.
Alexander, J., Breese, E. & Luengo, M. (2016). The crisis of journalism reconsidered.
Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. New York: Cambridge
University Press.
Anderson, C. (2013). Rebuilding the news: Metropolitan journalism in the digital age.
Philadelphia: Temple University Press.
Banaji, S. & Cammaerts B. (2015). Citizens of Nowhere Land. Youth and news consumption in
Europe. Journalism Studies, 16(1), 115–132.
Bardoel, J. & Deuze, M. (2001). Network Journalism: Converging Competences of Media
Professionals and Professionalism. Australian Journalism Review, 23(2), 91-103.
Baumeister, R., Vohs, K., DeWall, N. & Zhang, L. (2007). How emotion shapes behavior: Feedback,
anticipation, and reflection, rather than direct causation. Personality and Social Psychology
Review, 11(2), 167-203. doi:10.1177/10888 68307301033.
Bennett, WL. (2008). Changing Citizenship in the Digital Age. In WL. Bennett (ed.), Civic Life Online:
Learning How Digital Media Can Engage Youth (pp. 1–24). The MacArthur Foundation Series
on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press.
Blumler, J. (2011). The two-legged crisis of journalism. In B. Franklin (ed.), The future of journalism,
(pp. 243-245). Oxon: Routledge.
Boczkowski P. & Mitchelstein E. (2017). The gap between the media and the public. In C. Peters, &
M. Broersma (eds.) Rethinking Journalism Again: Societal Role and Public Relevance in a
Digital Age (pp. 175–187). New York: Routledge.
Boukes M. & Vliegenthart R. (2017). Soft News Exposure on Mental Well-Being Over Time. Journal of
Media Psychology, 29(3), 137–147.
Bro, P. (2008). Navigation in the news media. Journalism, 9(3), 309- 329.
Brants, K. & De Haan, Y. (2010). Taking the Public Seriously: Three Models of Responsiveness in
Media and Journalism. Media, Culture and Society 32(3): 411–428.
DOI:10.1177/0163443709361170.
Broersma, M. & Peters C. (2013). Rethinking journalism: the structural transformation of a public
good, In C. Peters, & M. Broersma (eds.) Rethinking Journalism. Trust and Participation in a
Transformed Landscape (pp. 1-12). London: Routledge.
Broersma, M. & Peters, C. (2017). Introduction: Towards a functional perspective on journalism’s
role and relevance. In C. Peters, & M. Broersma (eds.) Rethinking Journalism again. Societal
roleand public relevance in a digital age (pp. 1-17). London: Routledge.

22

Buijs, K. (2014). Regiojournalistiek in spagaat: de kwaliteit van het redactieproces in de regionale
journalistiek : een case-studie. Den Haag: Boom.
Castells, M. (2011). The rise of a Network Society: The information Age. Wiley.
Cauwenberge, van, A., d'Haenens, L. & Beentjes, H. (2013). Young people’s news orientations and
uses of traditional and new media for news. Communictions. 38(4), 367–388.
Cauwenberge, van A., Beentjes, H. & d'Haenens, L. (2011). Een typologie van jonge nieuwsgebruikers
in een multimediaal landschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. 39(1). 64-78.
Christians, C., Glasser, T., McQuail, D., Nordenstreng, K. & White, R. (2009). Normative theories of
the press. Journalism in Democratic Societies. Urbana/Chicago: University of Illinois Press.
Costera Meijer, I. (2013). Valuable journalism: A search for quality from the vantage point of the
user. Journalism, 14(6), 754-770.
Costera Meijer I. & Bijleveld, HP. (2016). Valuable Journalism. Journalism Studies 17(7), 827-839.
DOI: 10.1080/1461670X.2016.1175963.
Couldry, N. & Hepp, A. (2017). The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press.
Curry, A. & Hammonds, K. (2014). The power of solutions journalism. Solutions Journalism Network
and Engaging News Project. Available at: http://solutionsjournalism.org/wpcontent/uploads/2014/06/ENP_SJN-report.pdf (accessed 27June 2017).
Dekker, P., den Ridder, J. & van Houwelingen, P. (2017). Burgerperspectieven 2017/1. COB: Sociaal
Cultureel Planbureau.
Deuze, M. (2008). The Changing Context of News Work: Liquid Journalism and Monitorial
Citizenship. International Journal of Communication, 2, 848-865.
Deuze, M. & Witschge, T. (2017). Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism.
Journalism. Online first http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1464884916688550.
Downie Jr, L. & Schudson, M. (2010). The reconstruction of American journalism.
Columbia Journalism Review, accessed on January 31 2017 at
http://archives.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php .
Drok, N. (2007). De journalistieke biotoop. In: N. Drok (Eds). De Toekomst van de
Journalistiek (pp. 9-21). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Drok, N. (2017). Mastery of Journalism innovations. In V. Rupar (ed.) Themes and Critical Debates in
Contemporary Journalism (pp. 105-124). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing.
Drok, N. (2016). Perspectief voor Publiek en Professie. Zwolle: Windesheim.
Drok, N. & Hermans, L. (2016). Is there a future for Slow Journalism? The perspective of
younger users. Journalism Practice 10(4), 539-554.

23

Drok, N., Hermans, L. & Katz, K. (2017a). Jongeren en nieuws. Zwolle: Windesheim.
Drok, N., Hermans, L. & Katz, K. (2017b). Decoding youth DNA: The relationship between social
engagement and news interest, news media use and news preferences of Dutch Millennials
Journalism. Online first DOI: 10.1177/1464884917703469.
Fredrickson, B. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology,
2(3), 300-319.
Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. The Broaden and build
theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226.
Frederickson B. & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and
thought-action repertoires. Cognition and Emotion, 19(3), 313-332.
https://doi.org/10.1080/02699930441000238.
Fuller, J. (2010). What is happening to news. The Infromation Explosie and the crisis of Journalism.
Chicago: The University of Chicago Press.
Groot Kormelink, T. & Costera Meijer, I. (2017). What clicks actually mean: Exploring digital news
user practices. Journalism, Online First DOI: 10.1177/1464884916688290.
Gyldensted, C. (2011). Innovating News Journalism through Positive Psychology. Masters diss.,
University of Pennsylvania. Available at: http://repository.upenn.edu/mapp_capstone/20
(accessed June 27 2017).
Gyldensted, C. (2015). From Mirrors to Movers. Five Elements of Positive Psychology in
Constructive Journalism. Charleston, SC: G Group Publishing.
Haagerup, U. (2014). Constructive news. Why negativity destroys the media and democracy—And
how to improve journalism of tomorrow. Rapperswil: InnoVatio.
Hanitzsch, T. (2007). Deconstructing journalism culture: Towards a universal theory.
Communication Theory, 17, 367–385.
Hanitzsch, T. & Vos, T. (2016). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in
political and everyday life. Journalism. Online first DOI: 10.1177/1464884916673386.
(accessed June 24 2017).
Harcup, T. & O'Neill, D. (2016). What is news? Journalism Studies. Online First
DOI:10.1080/1461670X.2016.1150193.
Heinrich, A. (2011). Network Journalism, London: Routledge.
Hermans, L. (2000). Het beroepsmatige handelen van journalisten. Thela Thesis.
Hermans, L. (2016). Journalists in the Netherlands. https://epub.ub.unimuenchen.de/30118/1/Country_report_Netherlands.pdf.
Hermans, L. & Drok, N. (forthcoming). Placing Constructive Journalism in perspective. Journalism
Practice.
24

Hermans, L. & Gyldensted, C. (forthcoming). Elements of constructive journalism: characteristics,
practical application and audience valuation. Journalism.
Hermans, L., Schaap, G. & Bardoel, J. (2014). Re- Establishing the Relationship with the Public.
Journalism Studies, 15(5): 642-654. DOI: 10.1080/1461670X.2014.894373.
Hermans, L., Vergeer, M. & Pleijter, A. (2011). Nederlandse Journalisten in 2010. Nijmegen: Radboud
Universiteit.
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/103169/103169pos.pdf?sequence=1
Hermida, A., Domingo, D., Heinonen, A., Paulussen, S., Quandt, T., Reich, Z., Gurion, B., Singer, J. &
Vujnovic, M. (2011). The Active Recipient: Participatory Journalism Through the Lens of the
Dewey-Lippmann Debate. Paper presented International Symposium on Online Journalism
2011. University of Texas, Austin, April 2011.
https://biblio.ugent.be/publication/1202253/file/1202278.
Holton, E. & Hsiang I. (2012). News and the Overloaded Consumer: Factors Influencing Information
Overload Among News Consumers. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,
15(11), 619-624. https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0610.
Hutchins, R. (1947). Commission on the Freedom of the Press. A Free and Responsible Press. Chicago:
University of Chicago Press.
Kleemans, M., Schlindwein, L. & Dohmen, R. (2017a). Preadolescents’ Emotional and Prosocial
Responses to Negative TV News: Investigating the Beneficial Effects of Constructive
Reporting and Peer Discussion. Youth Adolescence, Online First DOI 10.1007/s10964-0170675-7.
Kleemans, M., de Leeuw, R., Gerritsen, J. & Buijzen, M. (2017b). Children’s Responses to Negative
News: The Effects of Constructive Reporting in Newspaper Stories for Children
Journal of Communication, 67(5), 781–802.
Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2010). Blur. How to know what’s true in the age of information overload.
New York Bloomsburry.
Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The elements of journalism. What news people should
know and the public should expect. New York: Three Rivers Press.
Lewis, J. (2006). News and the empowerment of citizens. European journal of cultural,
studies 9(3), 303-319.
McIntyre, A. (2007). After virtue. Notre Dame (IN): University of Notre Dame Press.
McIntyre, K. (2015). Constructive journalism: The effects of positive emotions and solution
information in news stories (Doctoral dissertation). Chapel Hill, NC: The University of North
Carolina. Available at: https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:83b99a42-951c-4205a129-44c9bf7ad8f3 (accessed June 27 2017).
McIntyre, K., Dahmen, N. & Abdenour, J. (2016). The contextualist function: US newspaper
journalists value social responsibility. Journalism. Online first DOI:
10.1177/1464884916683553.
25

McIntyre, K. & Gibson, R. (2016). Positive News Makes Readers Feel Good: A ‘’SilverLining’’ Approach to Negative News Can Attract Audiences. Southern Communication Journal
81(5): 304-315. DOI: 10.1080/1041794X.2016.1171892
McIntyre, K. & Sobel, M. (2017). Motivating news audiences: shock them or provide them with
solutions? Communication and Society, 30(1), 39-56.
McIntyre, K. & Gyldensted, C. (2017). (In press). Constructive Journalism An Introduction and
Practical Guide For Applying Positive Psychology Techniques to News Production.
McQuail, D. (2013). Journalism and society. London: Sage.
Peters, C. & Broersma, M. (2013)(eds). Rethinking journalism. Trust and participation in a
transformed news landscape. London/New York: Routledge.
Peters, C. & Broersma, M. (2017)(eds). Rethinking Journalism Again. Societal role and public
relevance in a digital age. Oxon/New York: Routledge.
Reinecke, L. & Eden, A. (2017). Media Use and Well-Being. Journal of Media Psychology (2017),
29(3), 111–114.
Rosen, J. (1999). What are journalists for? New Haven: Yale University Press.
Rosen, J. (2006). The era of networked journalism begins. Retrieved from
http://archive.pressthink.org/2006/08/15/ear_ntw.html.
Rosenberry, J., & St.John III, B. (2010). Public journalism 2.0. The promise of a citizen-engaged press.
New York: Routledge.
Rouw, C. & Hermans, L. (2015). Beyond the news: how do young adults get informed and civically
engaged? Paper The Future of Journalism Conference. September 2015 – Cardiff University,
UK.
Ryfe, D. (2017). Journalism and the public. Cambridge/Malden: Polity Press.
Schnabel, P. (2004). Het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaren vooruit. Sociaal
Cultureel Planbureau.
Shoemaker, P. & Reese, S. (2014). Mediating the message in the 21st century: a media sociology
perspective. New york London: Routledge
Schrøder, K. & Blach-Ørsten, M. (2016). The Nature of News Avoidance in a Digital World. Reuters
Institute: Oxford University. http://www.digitalnewsreport.org/essays/2016/nature-newsavoidance-digital-world/
Schön, DA. (1983). The Reflective Practitioner. How professionals think in action. New
York: Basic Books.
Schudson, M. (2008). The “Lippmann-Dewey Debate” and the Invention of Walter Lippmann as an
Anti-Democrat 1986-1996. International Journal of Communication, 2, 1031-1042.
26

Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and wellbeing. Free Press,
a Division of Simon and Schuster, Inc.: New York, NY.
Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology—An introduction. American
Psychologist, 55, 5-14. Doi:10.1037//0003-066x.55.1.5.
Singer, J., Hermida, A., Domingo, D., Heinonen, A., Paulussen, S., Quandt, T., Reich, Z. & Vujnovic, M.
(2011). Participatory Journalism. Guarding Open Gates at Online Newspapers. Boston: WileyBlackwell.
Swart, J., Peters, C. & Broersma, M. (2016). Repositioning news and public connection in everyday
life: A user oriented perspective on inclusiveness, engagement, relevance and
constructiveness. Media, Culture and Society. Online first DOI: 10.1177/0163443716679034.
Swart, J., Peters C. & Broersma M. (2017). Navigating cross-media news use. Journalism Studies,
18(11), 1343-1362, DOI: 10.1080/1461670X.2015.1129285.
Tandoc, E. Jr. (2014). Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of
gatekeeping. New Media & Society, 16(4), 559–575.
Tuchman, G .(1978). Making News: A Study in the Construction of Reality. London/New York: Free
Press
Van der Haak, B., Parks, M. & Castells, M. (2012). The Future of Journalism: Networked Journalism.
International Journal of Communication, 6, 2923-2938.
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1750/832 .
Vroonhoven, J. (2018)(forthcoming). Constructieve nieuwsberichten en Millennials: De invloed van
constructieve elementen in nieuwsberichten op het gevoel en de online maatschappelijke
betrokkenheid van millennials. Ma-thesis Communicatiewetenschap. Radboud universiteit
Nijmegen.
Waisbord, S. (2013). Reinventing Professionalism; Journalism and News in Global
Perspective. Malden, MA: Polity Press.
Ward, J. & De Vreese, C. (2011). Political consumerism, young citizens and the Internet. Media,
Culture and Society, 33(3), 399–413. DOI: 10.1177/0163443710394900.
Weaver, DH. & Willnat, L. (2012). The Global Journalist in the 21st Century. London: Routledge.
Zelizer, B. (2017). What journalism could be. Cambridge/Malden: Polity Press.
Zuckerman, E. (2017). Mistrust, efficacy and the new civics: Understanding the deep roots of the
crisis of faith in journalism.
https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2017/07/zuckerman.whitepaper.FINAL.p
df.

27

