
VOORBEELD

BUREAU 
Vernieuwing Onderzoeksjournalistiek en Lokale Journalistiek 2022 

Aanvraag 
Dossier nr. 

De regeling Vernieuwing Onderzoeksjournalistiek en Lokale Journalistiek loopt van dinsdag 24 
januari 2023 tot en met 31 juli 2023. 

De regeling Vernieuwing Onderzoeksjournalistiek en Lokale Journalistiek heeft plek voor 14
onderzoeksredacties en 10 lokale journalistieke organisaties. Het betreft een laagdrempelig programma,
waarbinnen het SVDJ kennis over vernieuwing en innovatie naar de deelnemende organisatie brengt. Dat
doen we door middel van een coach, een innovatietour en budget om aan de slag te gaan met eerste 
oplossingen voor uitdagingen die spelen binnen de organisatie. Hoewel deelname per direct opzegbaar is,
ben je als organisatie verplicht om aanwezig te zijn bij de kick-off en het afsluitende evenement en werk je
tenminste 74 uur met de coach aan het signaleren en definiëren van problemen, het bedenken van
oplossingsrichtingen, het uitwerken van die oplossingen en, tot slot, de evaluatie.

Download de volledige regeling hier en lees meer over de regeling op onze website.

De volgende data dienen alvast in de agenda te worden genoteerd:

Start evenement regeling: dinsdag 24 januari 2023 
Innovatietour: maandag 6 maart t/m woensdag 15 maart 2023 
Afsluitend evenement: vrijdag 7 juli 2023 

De data waarop wordt samengewerkt met de coach mogen naar eigen invulling worden bedacht.

De aanvraag bestaat uit 6 onderdelen:
A. TEAM 
B. DE UITDAGING 
C. DE OPLOSSING 
D. CONTACTGEGEVENS 
E. BIJLAGEN 
F. PRIVACY

A. Het team
Hoe heet jullie team?

Namens welke organisatie doe je mee aan de regeling?

Indien u een uitgever van een huis-aan-huisblad, lokaal nieuwsblad of eigenaar van een lokale
nieuwswebsite bent, vul dan hieronder de naam/namen van uw publicatie(s) in of het adres van de
lokale nieuwswebsite.

Wie is binnen de organisatie bevoegd om een subsidieverstrekking aan te gaan? NB dit kan een
persoon of meerdere personen zijn. Graag naam + achternaam vermelden

Op welk e-mailadres kunnen we deze persoon/personen bereiken?

In hoeverre wordt jullie deelname aan de regeling ondersteund door jullie management? In zowel het
ter beschikking stellen van jullie uren en mogelijkheid een eventuele oplossing te implementeren?

https://www.svdj.nl/regeling/vernieuwingstraject/
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Teamsamenstelling 

Uit hoeveel mensen bestaat jullie team? 

Welke persoon vervult welke rol in jullie team? En wat maakt deze personen geschikt om deze rol te 
vervullen? Denk bijvoorbeeld aan iemand met journalistieke expertise, iemand met een technische 
achtergrond, een zakelijk teamlid en een marketeer.. 

In hoeverre moet je team nog worden aangevuld? 

B. De Uitdaging
Met welke uitdaging binnen jullie organisatie of binnen het journalistieke werkveld willen jullie aan de 
slag? 

Wie ervaart of ervaren deze uitdaging? 

Op basis van welk bewijs concluderen jullie dat dit een uitdaging is? 

Waar zouden jullie beginnen met het bewijzen van deze uitdaging? 

Op welke manier wordt deze uitdaging nu aangepakt? 

C. Het idee
In hoeverre hebben jullie al eerste ideeën om met deze uitdaging om te gaan? Of hoe denk je tot
aanpak te komen?

Wat zijn de grootste risico’s voor deze aanpak?

Hoe kun je erachter komen of deze aanpak gaat werken?

Wat is jullie ambitie in het verder uitwerken van deze ideeën na dit traject?

F. Financieel
In dit aanvraagformulier vragen wij u niet een begroting in te leveren of aan te geven hoeveel subsidie u nodig
heeft. De reden hiervoor is dat de hoogte van subsidiebedrag bij honorering van uw aanvraag al vaststaat:
10.000 euro per lokale journalistieke partij (huis-aan-huisblad, lokaal nieuwsblad, lokale nieuwswebsite of
lokale publieke media-instelling) en 20.000 euro per onderzoeksredactie.

Bij de verantwoording van de subsidie zal u worden gevraagd een overzicht van de gemaakte kosten in te 
leveren. Deze zullen worden getoetst aan de kosten die voor subsidie in aanmerking komen (artikel 1.5 van de 
Regeling) en hiermee zal dan ook de definitieve subsidie worden vastgesteld.
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E. Contactgegevens 
Voor het ontvangen van subsidie dient de aanvragende organisatie ingeschreven te staan bij de Kamer van 
Koophandel. Indien er aan uw project subsidie wordt toegewezen, zal het Stimuleringsfonds uw inschrijving 
controleren. 
 
Kamer van koophandel nummer:  

Postadres 

Straat:  
Huisnummer:  
Huisnummer toevoeging:  
Postcode:  
Plaats:  
Land:  
Telefoonnummer van de organisatie:  
 
Indien jullie organisatie een website heeft, deze graag hieronder invullen! 
Website:  
 

Bezoekadres (indien niet gelijk aan het postadres) 

Straat:  
Huisnummer toevoeging:  
Postcode:  
Plaats:  
Land:  

Contactpersoon 

Achternaam: 
Tussenvoegsel:  
Voornaam:  
Uw telefoonnummer:  

F. Bijlagen 
Voeg onderstaande gegevens als bijlage toe door de gevraagde bestanden te uploaden 
 
Verklaring activiteiten 
Het programma vergt een minimale inzet van 74 uur, tussen 24 januari en 31 juli, verdeeld over vier fases. Hoe 
de uren precies worden besteed, kan onderling worden afgestemd met de Innovatiecoach. Per fase 
verwachten we ongeveer de volgende tijdsinzet:   
 
Fase 1: 20 uur  
Fase 2: 8 uur  
Fase 3: 30 uur  
Fase 4: 16 uur  
 
Let op: Dat is exclusief de Innovatietour, daar plannen we in maart nog eens zeven tot tien dagen voor.  Een 
voorbeeld van een dergelijke verklaring kan je hier downloaden. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring 
kan je hier downloaden. 
 
Bijlage: Verklaring activiteiten 
 
  

https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2022/10/Verklaring-activiteiten.pdf
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Curriculum Vitae 
Voeg hieronder de curriculum vitae (pdf) toe van de teamleden. Het is ook mogelijk een URL in te vullen naar 
een LinkedIn-pagina of iets vergelijkbaars. NB een team kan bestaan uit maximaal 8 leden. 
 
Bijlage(s): Curriculum vitae van de teamleden 
 
Teamlid 1 : {{Application.cv1url}} 
Teamlid 2: {{Application.cv2url}} 
Teamlid 3: {{Application.cv3url}} 
Teamlid 4: {{Application.cv4url}} 
Teamlid 5 : {{Application.cv5url}} 
Teamlid 6: {{Application.cv6url}} 
Teamlid 7: {{Application.cv7url}} 
Teamlid 8: {{Application.cv8url}} 
 
Bewijsschrift FTE 
Upload hieronder een document waaruit blijkt hoeveel journalistieke FTE’s er in vaste dienst of op 
freelancebasis bij uw organisatie werkzaam zijn. 
 
Onder journalistieke FTE’s worden de volgende functies verstaan: directeur, nieuwscoördinator, hoofd- en 
eindredacteur, bureauredacteur, verslaggever, camera-journalist, mobiele journalist, fotojournalist, 
nieuwslezer, beeldredacteur en een community-manager. FTE’s die werkzaam zijn bij lokale publieke media-
instellingen als onderdeel van diverse pilots van de NOS, RPO en NLPO en dus niet direct betaald worden 
door de lokale publieke media-instelling tellen bij dit criterium niet mee. 
 
We gaan voor 1 FTE uit van een werkweek van 36 uur. Er wordt gekeken naar het aantal journalistieke FTE op 
het moment van aanvraag. Bijvoorbeeld: indien iemand 40 uur per week werkt, bedraagt het aantal FTE voor 
deze functie 40/36=1,11 FTE. Indien iemand 8 uur per week werkt, bedraagt het aantal FTE voor deze functie 
8/36=0,22 FTE. 
 
Bijlage: Bewijsschrift FTE 
 
Overige bijlagen (afhankelijk van soort aanvrager) 
 
Huis-aan-huisblad 
Upload hieronder een document dat aantoont dat het huis-aan-huisblad in 2022: 
i. minstens één keer per week verschijnt; of  
ii. minder dan één keer per week, maar tenminste één keer per twee weken verschijnt; of 
iii. minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen keer per jaar verschijnt. 
 
Bijlage: Document verschijningsfrequentie 
 
Lokaal nieuwsblad 
Upload hieronder drie recente edities van uw blad en een document dat aantoont dat het lokaal nieuwsblad in 
2022 niet dagelijks, maar wel tenminste één keer per twee weken verschijnt. 
 
Bijlagen: 3 recente edities 
Bijlage: Document verschijningsfrequentie 
 
Lokale nieuwswebsite 
Upload hieronder een document dat aantoont dat de Lokale nieuwswebsite in 2021 een aantoonbare 
jaaromzet had van tenminste € 20.000,-. 
 
Bijlage: Omzet 2021 
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Lokale publieke media-instelling 
Upload hieronder een document of documenten waaruit blijkt dat de lokale publieke media-instelling door het 
Commissariaat voor de Media op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 is aangewezen of zijn 
aangewezen als lokale publieke media-instelling. Indien artikel 2.1, derde lid van toepassing is, dient een 
document of documenten aangeleverd te worden waaruit blijkt dat hernieuwde aanwijzing naar alle 
waarschijnlijkheid zal worden toegekend voor 1 januari 2023. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 
communicatie tussen de lokale publieke media-instelling, gemeente(n) en het Commissariaat. 
 
Bijlage: Aanwijzing of document hernieuwing 
 
Onderzoeksredactie 
Upload hieronder het redactiestatuut en een onderzoeksjournalistieke productie, gepubliceerd in 2022. 
 
Bijlage: redactiestatuut 
Bijlage: productie 1 
 

G. Privacy 
Verwerking persoonsgegevens: In dit aanvraagformulier wordt u om een aantal persoonsgegevens gevraagd, 
die van belang worden geacht voor een juiste administratieve verwerking en beoordeling van uw aanvraag. 
Met uw gegevens wordt met zorg omgegaan, zoals u in detail in onze privacyverklaring kunt lezen. Indien u 
hieronder aangeeft akkoord te gaan met deze verklaring en uw aanvraag indient, heeft u expliciet aangegeven 
akkoord te zijn met de verwerking van uw gegevens conform onze privacyverklaring. 
 
Akkoord? 
 
Ter verbetering van onze dienstverlening, zouden we u de volgende vraag willen stellen: Heeft u de 
regeling en/of de landingspagina bekeken ter voorbereiding op het invullen van deze aanvraag? 
 
Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld, kunt u op de knop Opslaan en Verzenden drukken. Zodra wij 
uw formulier hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U kunt met het Fonds 
communiceren over uw project via deze portal (open uw project en ga naar Berichten) 
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