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Samenvatting 
 

Kassa is tegenwoordig niet alleen meer bekend van tv, maar ook van twee dochterprogramma’s, 

een website, een radioprogramma en een digitaal themakanaal. Het woord kassa dient als een 

paraplu waar alle andere producten onder vallen (alleen het digitale themakanaal heeft een andere 

naam: ConsumentenTV). Binnenkort wordt de paraplu uitgebreid met een blad genaamd Kassa. 

Kassa is volgens de VARA crossmediaal. Want alle producten brengen via de naam Kassa 

crossmediaal in omloop. Maar om als crossmediaal te mogen gelden, moet er volgens onderzoekers 

sprake zijn van samenwerking tussen de betrokken redacties. Maar tijdens mijn stageperiode bleek 

dat daarvan maar weinig sprake was. Alle afdelingen werken namelijk zelfstandig. Dit leidt tot de 

vraag of Kassa eigenlijk wel echt crossme diaal is? 

 

Helaas bestaat er geen eenduidige definitie van crossmediaal. Dit komt vooral omdat er teveel 

onderzoeksgebieden zijn waarin dit woord gebruikt werd of wordt. Er zijn dan ook net zoveel 

onderzoekers als definities te vinden. Een mogelijke uitweg uit deze impasse biedt het 

Convergence Continuum Model van Dailey, Demo en Spillman. Zij vatten crossmediaal op als een 

proces, onder te verdelen in verschillende fases: cross promotion, klonen, con-collegialiteit, content 

delen en volledig crossmediaal. Aan de hand van dit model kan worden bepaald of Kassa 

crossmediaal is.  
 

Om de plaats van Kassa te kunnen bepalen is er kwalitatief onderzoek verricht door de 

medewerkers van Kassa te interviewen. De VARA vindt dat deze groep content op een 

crossmediale manier in omloop brengt. Van elk van de vier betrokken mediavormen in het Kassa-

cluster zijn de eindredacteuren geïnterviewd. Naast deze respondenten zijn een crossmediale 

redacteur van Kassa, en twee internetredacteuren van Kassa-online geïnterviewd. Bovendien zijn 

een directielid van de VARA en het Hoofd Nieuwe Media geïnterviewd om inzicht te krijgen in de 

situatie op het strategisch niveau binnen de organisatie. 

 

Het blijkt dat Kassa in de derde fase, con-collegialiteit, van het Convergence Continuum Model 

past. Dit komt doordat de medewerkers graag zouden willen samenwerken, maar dat dit eigenlijk 

alleen kan met speciale projecten of het berust op toeval. Het komt dan ook niet altijd van de 

samenwerking. Tevens blijkt dat drie van de vier mediavormen in deze fase zitten. Alleen de 

website zit in een hogere fase doordat zij meer content delen en vergaderingen bijwonen. Dit zijn 

dan ook meteen de aanbevelingen die uit dit onderzoek het meeste naar voren komen. Daarnaast 

zou het nuttig zijn om een speciale redacteur of coördinator aan te stellen (dit wordt door zowel 

het model van Dailey, Demo en Spillman aangegeven als door de medewerkers) en is het 

belangrijk om te gezamenlijk of met de coördinator te bepalen bij welk medium een onderwerp 

past. Ten slotte geven de medewerkers zelf aan dat ze het erg belangrijk vinden om fysiek bij 

elkaar in de buurt te zitten en zij stellen een verhuizing voor. Er zou dan meer met elkaar 

gesproken worden en ze zouden beter van de onderwerpen van elkaar op de hoogte zijn. Hierdoor 

zou er volgens hen een betere samenwerking kunnen volgen. Dit is een punt wat de VARA in gang 

moet zetten. De medewerkers zelf kunnen beginnen met een regelmatig overleg. Bij beiden is er 

een wil en nu moeten ze deze nog gaan tonen.
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1 Inleiding 

Onze wereld wordt steeds sterker gemediatiseerd. Er is door technologische ontwikkelingen steeds 

meer mogelijk en dat uit zich in een toenemend a antal mediale diensten. Alles lijkt tegenwoordig 

wel mogelijk van interactieve programma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, 

fysieke bijeenkomsten van online communities en virtuele werelden waarin wordt gehandeld.1 

Oude en nieuwe media hebben elkaar daarbij gevonden. Zo ook VARA’s Kassa. Dit ‘oude’ 

consumentenprogramma wordt sinds 1989 op televisie uitgezonden, maar heeft sinds enige jaren 

ook de nieuwe media ontdekt. Kassa behelst tegenwoordig dan ook niet alleen het 

televisieprogramma met de dochterprogramma’s Kassa2 en Kassa3, maar ook een website, digitaal 

themakanaal, radioprogramma en binnenkort een blad.  

Het televisieprogramma gaat over alles wat de moderne consument bezighoudt. Kassa 

staat bekend om een aantal veelvuldig terugkerende onderdelen zoals de Belbus en de Kassa 

tests/productvergelijkingen.2 Het programma heeft elke week ongeveer 1.500.000 kijkers.3 Kassa 

is in 1989 gestart met Felix Meurders als presentator. Hij was tevens de bedenker van het format. 

Tot 1994 was hij naast presentator ook eindredacteur van de rubriek.4 Sinds 2005 heeft de 

wekelijkse televisie-uitzending van Kassa een vervolg op internet en met ingang van 8 oktober 

2007 wordt deze verlenging vervolgens ook op maandag op Nederland 2 als televisieprogramma 

uitgezonden. Op donderdag wordt Kassa3 uitgezonden. Dit programma richt zich op jongeren. 

In 2006 ontstond Radio Kassa. Dit is een dagelijks, half uur durend radioprogramma met 

consumenteninformatie. Het programma wordt uitgezonden op radio 1 om 11.30 uur. De 

presentatie is in handen van Simone Weimans en Felix Meurders. Ook bij dit programma is er 

sprake van terugkerende onderdelen zoals Superman en de Buitendienst. Deze superman helpt 

mensen hun consumentenproblemen oplossen. In de reportageserie de Buitendienst werpen 

verslaggevers nieuw licht op consumentenonderwerpen.  

Het digitale themakanaal ConsumentenTV werd in 2005 door de VARA  

gelanceerd. Via dit themakanaal kunnen mensen zeven dagen per week en 24 uur per dag actuele 

consumenteninformatie bekijken. Het themakanaal zendt niet alleen de consumentenprogramma’s 

van de VARA uit, maar ook vergelijkbare programma’s van andere omroepen, zoals Appeltje voor 

de dorst (Omroep MAX), Hallo Gelderland! (Omroep Gelderland) en Radar (TROS). Hiernaast maakt 

de VARA nog een aantal programma’s speciaal voor het themakanaal: Consumentennieuws, Vraag 

& Beantwoord, De Gouden Tip en Consumenten Nieuwsweek. 

Tenslotte is er nog het internetplatform Kassa.vara.nl. Op dit platform komen alle media bij 

elkaar en is alles te b ekijken en te lezen. Maar dit is niet het enige wat belangrijk is voor de site. Er 

is namelijk een interactief gedeelte op de site waarin consumenten elkaar online met problemen 

helpen. Dit heet Vraag & Beantwoord en er is ook nog een forum waarin consumenten kunnen 

discussiëren. Vraag & Beantwoord heeft tot op heden 68.000 deelnemers en er zijn inmiddels zo’n 

225.000 bijdragen terug te vinden. Op kassa.vara.nl kwamen in 2007 45.000 bezoekers en in 

                                                 
1 Harry van Vliet, Idola van de Crossmedia (Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek, 2008), 3. 
2 Omroepvereniging VARA, Uitgesproken VARA!, (VARA, oktober 2005), 3. 
3 Stichting Kijkonderzoek, http://www.kijkonderzoek.nl/, 3 maart 2008.  
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maart 2008 50.000 bezoekers per dag op de Kassa-site. Naast de site is er nog een digitale 

nieuwsbrief die drie keer per week verstuurd wordt. Het aantal abonnees van deze nieuwsbrief is 

135.000.  

 Vooral dit laatste medium (omdat alle media hier tezamen komen) maakt het Kassa mogelijk 

om alle programma’s via een crossmediaal platform in omloop te brengen. De VARA beweert 

steeds dat Kassa crossmediaal is. Ze vindt dit belangrijk, omdat het de concurrentiepositie van de 

VARA versterkt. Via het crossmediale ensemble kan de VARA op het consumentengebied veel meer 

mensen bereiken door de informatie op zoveel mogelijk media in omloop te brengen – zo denkt 

men althans.5 

Om als crossmediaal te mogen gelden, moet er volgens onderzoekers op z’n minst enigszins sprake 

zijn van samenwerking tussen de betrokken redacties. Tijdens mijn stageperiode bij de 

internetredactie van Kassa merkte ik echter dat daarvan maar weinig sprake was. Alle afdelingen 

werken namelijk zelfstandig. Dit leidt tot de vraag of Kassa eigenlijk wel echt crossmediaal is? 

Voordat die vraag beantwoord kan worden, moeten echter eerst twee andere (deel)vragen worden 

opgeworpen: 

1) Wat is crossmedialiteit eigenlijk? 

2) Hoe meet je crossmedialiteit van een specifieke mediaorganisatie of liever groep van 

mediaorganisaties? 

Om een antwoord te vinden op deze vragen was een oriëntatie binnen de literatuur nodig. Het 

blijkt dat de literatuur over crossmedialiteit is op te delen in twee segmenten. Er is een min of 

meer ‘zuiver’ theoretisch gerichte literatuur, die zich richt op de zoektocht naar de optimale 

definitie van crossmedialiteit. Daarnaast is er een sterk op de praktijk, c.q. toepassings gerichte 

literatuur, waarin het image van crossmedialiteit van specifieke mediaorganisaties of het bepalen 

van de crossmedialiteit van specifieke organisaties aan de orde komt.  

De literatuur over de definitiekwestie laat zien dat er vooralsnog geen eenduidige definitie 

van crossmedialiteit is waarover consensus bestaat. Er zijn net zoveel definities te vinden als 

wetenschappers, die deze kwestie onderzoeken. Larry Pryor vindt bijvoorbeeld dat elk medium in 

een crossmediaal geheel zijn eigen, originele content in omloop moet brengen. Hij vindt dat 

redacteuren moeten samenwerken om verschillende producten voor verschillende media te 

schrijven en hierdoor het publiek op 24/7 basis te kunnen bereiken.6 Vanuit de media-industrie 

wordt crossmedialiteit meer vanuit de organisatie of medewerkers bekeken. John Haile, de 

redacteur die crossmedialiteit bij de Orlando Sentinal introduceerde, denkt zelfs dat het succes van 

een crossmediale organisatie afhankelijk is van de medewerkers.7 Dat er tenslotte heel erg breed 

gedacht kan worden over crossmedialiteit bewijst Gil Thelen, vice-president bij de Tampa Tribune. 

Hij denkt dat een crossmediaal platform zo moet worden ontwikkeld dat mensen hun leven 

makkelijker kunnen indelen.8.    

 Een mogelijke uitweg uit deze impasse met betrekking tot de definitiebepaling biedt het 

Convergence Continuum Model van Dailey, Demo en Spillman. Zij vatten crossmedialiteit op als 

                                                                                                                                                         
4 Felix Meurders, http://felix.meurders.nl/, 2 apri l  2008. 
5 Interview Fos , 7 mei 2008, zie Bijlage 9. 
6 Steven Quinn, Deirdre Quinn-Allan, The world-wide spread of journalism convergence (Griffith University, 2005), 5. 
7 Ibidem, 5. 
8 Steven Quinn en Deirdre Quinn-Allan: 5. 
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een proces, onder te verdelen in verschillende fases. Elk van die fases wordt gekenmerkt door het 

voorkomen van bepaalde vormen van activiteit binnen en tussen (al dan niet) crossmediaal 

samenwerkende organisaties.9 

 Ook voor de tweede deelvraag (Hoe meet je crossmedialiteit van een groep van 

mediaorganisaties, in dit geval de mediaorganisaties die samen VARA’s Kassa maken?) zal de 

oplossing voor het definitieprobleem zoals reeds geboden door Dailey, Demo en Spillman als 

handvat dienen om tot een meting van crossmedialiteit te komen. Immers, je kunt proberen vast 

te stellen of de door hen per fase benoemde activiteiten binnen een specifieke organisatie 

voorkomen. Ter verdere uitwerking van het meetprobleem is er ook nog andere literatuur 

geraadpleegd, waarin daadwerkelijk pogingen tot het vaststellen van de mate van crossmedialiteit 

in reëel bestaande mediabedrijven worden gedaan. De meeste van deze onderzoeken zijn 

gecentreerd op één Amerikaans voorbeeld uit Florida: de Tampa Tribune. Deze krant werkt samen 

met vooral WFLA-tv en Tampa Bay Online (TBO.com). Deze drie media zijn sinds 2000 gevestigd in 

het zogenoemde News Center in Tampa dat speciaal ontworpen is om interactie en coördinatie 

tussen de medewerkers van de drie media mogelijk te maken en te koesteren. Volgens Thelen 

gebruiken ze elkaar nu om zo uiteindelijk een beter product neer te zetten.10 De literatuur over 

deze krant zal nader besproken worden, natuurlijk met een open oog voor het feit dat hier een 

krant centraal staat en niet – zoals in het geval van Kassa – een tv-programma.  

 De functie van het bespreken van dit tweede corpus literatuur (casus Tampa Tribune) is 

tweeledig. Ten eerste geeft deze literatuur een nadere inhoudelijke bepaling van crossmedialiteit 

en vooral de tekenen van het bestaan van crossmedialiteit. Ten tweede geeft deze literatuur een 

methodologisch aspect aan. Hoe hebben onderzoekers het onderzoek naar crossmedialiteit bij de 

Tampa Tribune precies aangepakt? En hoe is die aanpak – al dan niet in aangepaste vorm – te 

gebruiken om de crossmedialiteit van Kassa te bepalen? Op basis van de uitkomsten van dit 

literatuuronderzoek, zal er vervolgens zo’n onderzoek naar de crossmedialiteit uitgevoerd worden.  

 

                                                 
9 Larry Dailey, Lori Demo, Mary Spillman, “The convergence Continuum: A model for studying collaboration between media 
newsrooms ” Kansas City: Newspaper Division of the Association for Education in Journalism and Mass communication  (2003), 
3-8 . 
10 Michel Dupagne and Bruce Garrison, “The meaning and influence of convergence: A qualitative case study of newsroom work 
at the Tampa News Center” Journalism Studies (2006), 237-255 . 
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2 Theoretisch Kader 

Om een antwoord te vinden op de gestelde hoofdvraag en deelvragen is er een oriëntatie op de 

literatuur uitgevoerd. Zoals al in de inleiding besproken, bestaat er geen eenduidig beeld van 

crossmedialiteit onder wetenschappers en mediaorganisaties. Termen als multimedia, multi-

channeling en convergentie worden samen met crossmedia door elkaar gebruikt.11 De literatuur 

over crossmedialiteit is in twee segmenten op te delen. De literatuur die zich zuiver op de 

theorievorming richt is het eerste segment. Binnen dit segment bestaat er een discussie over het 

niet eenduidige beeld van crossmedia. Deze discussie is overal ter wereld terug te vinden, ook in 

Nederland. Bij de toepassingsgerichte literatuur is vooral het image van crossmedialiteit van 

specifieke mediaorganisaties aan de orde, waarbij de meeste onderzoekers zich richten op de VS 

en Amerikaanse mediaorganisaties. In dit theoretische hoofdstuk van mijn thesis zal antwoord 

worden gegeven op de volgende deelvragen: 

1. Wat is crossmedialiteit eigenlijk? 

2. Hoe meet je crossmedialiteit van een specifieke mediaorganisatie of liever groep van 

mediaorganisaties? 

2.1 Wat is crossmedialiteit eigenlijk? 

Met deze vraag komt gelijk de definitiekwestie aan de orde. Maar hoe is deze kwestie eigenlijk 

ontstaan? Rich Gordon probeert in zijn bijdrage aan de bundel Digital Journalism: Emerging Media 

and the Changing Horizons of Journalism uit 2003 de oorsprong van deze kwestie aan te geven 

door een historisch overzicht van crossmedialiteit te beschrijven. Uit zijn overzicht blijkt dat de 

term crossmedia al in de 17e en 18e eeuw werd gebruikt in de natuurwetenschappen. Zo gebruikte 

de Engelse wetenschapper William Derham de term om zijn experimenten over de snelheid van 

geluid te omschrijven. Gordon heeft niet achterhaald wie de term crossmedialiteit in de 

communicatiewetenschappen heeft geïntroduceerd. Maar nadat de onderzoeker Ithiel de Sola Poel 

de term in zijn boek The Technologies of Freedom uit 1983 gebruikte, werd crossmedia een 

populair woord. Daarna is de term overgenomen door de media-industrie. Gordon beschrijft dit aan 

de hand van een voorbeeld. Manager bij Apple John Sculley moest in de jaren ’80 een presentatie 

houden voor Apple Computers. Hij liet hierbij zijn visie op het mediagebruik in 1980 en in 2000 

zien. In zijn presentatie bestond 1980 uit zeven verschillende boxen en 2000 heette crossmediaal. 

Hierin waren de boxen in ellipsen veranderd die elkaar overlapten. Ook had hij een aantal  nieuwe 

categorieën toegevoegd zoals: interactief nieuws, virtual reality, National Data Highway, Info on 

Demand en 2-way tv.12 Lawson-Borders geeft een verklaring voor deze verwachting van Sculley. 

Volgens haar is door de hele geschiedenis heen onze denkwijze steeds veranderd door 

technologische ontwikkelingen. Onze tegenwoordige economie is volgens Lawson-Borders een 

                                                 
11 Indira Reynaert, Crossmedia content: iconisch, indexicaal en symbolisch (http://indirareynaert.web-

log.nl/indirareynaert/2008/01/crossmedia_cont.html, 28 januari 2008).  
12 Rich Gordon, “The meanings and implications of convergence” in Digital Journalism: Emerging Media and the Changing 

Horizons of Journalism, red.  Kawamoto, K., (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc 2003), 57-74 . 
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informatie economie. Hieraan zijn een agrarische en een industriële economie aan vooraf gegaan.13 

Henry Jenkins denkt dat de term crossmedia de technologische, industriële, culturele en sociale 

veranderingen aangeeft.14 Rond de jaren ’90 krijgt de term crossmedialiteit meerdere 

betekenissen, want door de nieuwe technologische ontwikkelingen besloten sommige 

krantendirecteuren om te gaan samenwerken met televisiestations in plaats van daarmee een 

concurrentiestrijd aan te gaan.15 De traditionele mediaproducenten beseften dus dat nieuwe media 

op zichzelf staan en machtiger zijn dan verwacht.16 De krantendirecteuren besloten daarom om van 

hun vijand hun vriend te maken. 

 Kortom: doordat de term crossmedia lange tijd wordt gebruikt, heeft deze meerdere 

betekenissen gekregen, hierdoor is de eigenlijke betekenis niet meer duidelijk. Met als gevolg dat 

iedere wetenschapper of organisatie de term crossmedia op zijn eigen manier interpreteert. Tevens 

wordt er een eigen betekenis aan het woord crossmedia gegeven. 

 Deze situatie wordt ook beschreven door de journalisten Quin en Quin-Allan. Volgens hen 

bestaan er net zoveel definities als dat er wetenschappers zijn, doordat iedere wetenschapper 

crossmedialiteit op zijn eigen manier interpreteert. Hierdoor wordt de impasse eigenlijk versterkt. 

De wetenschappelijke discipline waar vanuit crossmedia wordt geïnterpreteerd speelt tevens mee. 

Hierbij zijn twee segmenten te onderscheiden: het publiek en de mediaorganisaties. Eerst zal het 

segment publiek behandeld worden. 

 Gil Thelen, vice-president bij de Tampa Tribune, bekijkt crossmedialiteit vanuit het publiek. Hij 

vindt dat een crossmediaal platform zo moet worden ontwikkeld dat mensen hun leven makkelijker 

kunnen leven. Hij bedoelt hiermee dat mensen op hun eigen gewenste tijd en plaats gebruik 

kunnen maken van radio, televisie, krant of tijdschrift. Hierdoor hoeven mensen zich niet meer aan 

te passen aan de tijden van de media, maar kunnen zij zelf bepalen welke media zij wanneer gaan 

gebruiken. Het geeft mensen meer keuzevrijheid, waardoor ze hun leven makkelijker kunnen 

leven. De Nederlandse Indira Reynaert, verbonden aan de Universiteit Utrecht als practicum 

docente aan de School of Media, bestudeert crossmedia ook vanuit de consument. Volgens haar is 

er sprake van crossmedialiteit indien er een kruisbestuiving bestaat van verschillende media zoals 

theater, film, televisie, radio, print media, internet, games, mobiele devices en live evenementen, 

ten behoeve van één of meerdere communicatie doelstellingen, waarbij de verschillende media 

mediumspecifieke betekenissen communiceren die deel uitmaken van één verhaal (storytelling).17 

Net als Reynaert analyseert de Nederlandse Monique de Haas (in Dijkerman, 2006) crossmedia 

vanuit het oogpunt van het publiek. Volgens haar nodigt het verhaal bij crossmedia-communicatie 

de gebruiker uit om een cross-over van het eerste medium naar het volgende te maken. Waarde 

wordt toegevoegd omdat het verhaal gelaagder wordt en meer niveau('s) krijgt op een manier die 

relevant is voor de gebruiker. Met het gebruik van internet kan het verhaal meer lagen en niveau's 

                                                 
13 Gracie Lawson-Border, Media Organizations and Convergence: Case Studies of  Media Convergence. (Pioneers: Routledge, 

2006), 4. 
14 Henry Jenkins, Welcome to convergence culture (http://henryjenkins.org/2006/06/welcome_to_convergence_culture.html, 

19 juni 2006). 
15 Rich Gordon: 57-74 . 
16 Indira Reynaert. 
17 Indira Reynaert.  
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krijgen en kan het voor elke doelgroep worden uitgesplitst.18 Het is volgens De Haas niet mogelijk 

om een crossmediaal emsemble te creëren met enkel de oude media. De Haas stelt als voorwaarde 

dat internet onderdeel uitmaakt van het crossmedia ensemble. Anders is er volgens haar geen 

gelaagdheid mogelijk. 

 Henry Jenkins, directeur van de MIT Comparative Media Studies Program, is van mening dat de 

beslissingen over crossmedialiteit niet alleen door het publiek worden genomen, maar ook door de 

mediaorganisaties. Mediaorganisaties willen graag hun gebied uitbreiden over verscheidene 

platforms. Jenkins gebruikt zelf een definitie die zowel het publiek als de mediaorganisaties een 

plaats geeft: “Met crossmedia bedoel ik: de toevloed van content dwars over de verscheidene 

media platforms, de samenwerking tussen diverse mediaorganisaties en het migrerend gedrag van 

het mediapubliek dat zoekt naar het amusement wat zij wil.”19  

 Jenkins denkwijze resulteert dus in een definitie die de factoren publiek en organisatie 

combineert, maar crossmedialiteit kan tevens alleen vanuit de organisatie bekeken worden. Ulrik 

Haagerop, een Zweedse redacteur, vindt dat crossmedia vooral om de denkwijze van journalisten 

gaat en niet om de technologie. Hij associeert crossmedia met de manier waarop journalisten hun 

rol in de maatschappij zien en hoe ze hun expertise gebruiken. Haagerop is hierdoor van mening 

dat crossmedia in elk land, cultuur of organisatie anders wordt uitgevoerd.20 Wat zou betekenen 

dat in Nederland een andere vorm van crossme dia bestaat dan in Amerika. John Haile, de 

redacteur die crossmedia bij de Orlando Sentinal introduceerde, denkt dat het succes van een 

crossmediale organisatie afhankelijk is van de medewerkers.21 Wat betekent dat de redacteuren 

bereid moeten zijn om content crossmediaal in omloop te brengen en ze moeten ervoor opgeleid 

zijn.  

 Niet alleen mensen uit de praktijk bekijken crossmedia vanuit een organisatieperspectief, dit 

wordt ook gedaan door wetenschappers. Larry Pryor, professor aan de Annenberg School for 

Communication aan de University of Southern California, ziet crossmedia als een nieuwe vorm van 

journalistiek, die in vele media terug te vinden is. Elk medium moet volgens Pryor zijn eigen 

originele content in omloop brengen. Hij vindt dat de redacties moeten samenwerken om 

verscheidene artikelen voor diverse media te schrijven. Het is de bedoeling om het publiek met 

interactieve content op een 24/7 basis te bereiken.22 Een andere wetenschapper die haar versie 

van een definitie over crossmedialiteit geeft is Gracie Lawson-Borders (Professor in Communicatie 

en Journalistiek aan de Universiteit van Wyoming). Zij definieert crossmedialiteit op de volgende 

manier: “Ik definieer crossmedia als de wereld van mogelijkheden wanneer samenwerking 

plaatsvindt tussen p rintmedia en omroepen om multimediale content te verspreiden via computers 

en internet.”23 Lawson-Borders vindt dus net als De Haas dat internet een vereiste voor crossmedia 

is.   

                                                 
18 Daphne D ijkerman, Het media landschap deel 1 (http://www.frankwatching.com/archive/2006/10/14/het-medialandschap-

deel-1/, 28-03-2008). 
19 Henry Jenkins. 
20 Steven Quinn en Deirdre Quinn-Allan, 5. 
21 Ibidem, 5. 
22 Ibidem, 5. 
23 Gracie Lawson-Border: 4. 



Kassa Crossmediaal? 12 

 

 Quinn en Quinn-Allan, associate professor communicatiestudies en docent public relations aan 

de School of Communication and Creative Arts aan de universiteit van Deakin, hebben hun 

gedachten over een beschrijving voor crossmedia laten gaan, waarbij zij crossmedia vanuit de 

praktische kant bekijken. Zij vinden dat crossmedia meer is dan alleen het delen van 

bronnen/informatie. Volgens hen houdt crossmedialiteit in dat er een radicale verandering in 

benadering en denkwijze onder managers en journalisten plaatsvindt. Quinn en Quinn-Allan vinden 

dat er binnen mediaorganisaties een centraal opdrachtenbureau moet komen waarbij de 

redacteuren bij elke nieuwsgebeurtenis kijken wie van de medewerkers deze opdracht het beste uit 

kan voeren. De redacteuren bepalen dan vervolgens voor welk medium de gebeurtenis het meest 

relevant is. Quinn en Quinn-Allan zijn verder van mening dat een organisatie pas echt kan 

overgaan naar crossmedialiteit wanneer de medewerkers hier speciaal voor zijn opgeleid.24  

 

De literatuur die is aangereikt door Gordon, Reynaert, de Haas, Jenkins, Lawson-Borders en Quinn 

en Quinn-Allan laat zien dat er geen eenduidige definitie van crossmedialiteit is waarover 

consensus bestaat. De term wordt vanuit verscheidene instanties zoals het publiek of de 

mediaorganisaties geadopteerd waardoor er verwarring ontstaat over de betekenis van de term 

crossmedia.25 Want het is ook mogelijk om vanuit een marketingperspectief of een economisch 

perspectief naar crossmedia te kijken. De literatuur toont verder aan dat er binnen de 

wetenschappelijke discussie en binnen de media-industrie geen eenduidig beeld over 

crossmedialiteit bestaat. Toch is er een mogelijke uitweg uit deze impasse. Het Convergence 

Continuum Model van Dailey, Demo en Spillman geeft een oplossing voor de definitiebepaling.26  

2.2 De definitiebepaling 

Volgens Dailey, Demo en Spillman is crossmedialiteit een proces wat onder te verdelen is in 

verschillende fases: cross promotie, klonen, con-collegialiteit, content delen en volledig 

crossmediaal. Het model is wel zeer gericht op een nieuwsorganisatie. De vijf fasen zijn hieronder 

in het model terug te vinden, waarbij te zien is dat de fases elkaar kunnen overlappen. De pijlen 

duiden er bovendien op dat de specifieke opeenvolging van fases in het model niet vast staat. Een 

organisatie kan elke pijl volgen en zo in een andere fase terecht komen. 

 

                                                 
24 Steven Quinn en Deirdre Quinn-Allan: 7. 
25 Harry van Vliet: 3. 
26 Larry Dailey, Lori Demo, Mary Spillman: 3 -8 . 



Scriptie Iris de Groot  13 

 
 

Cross promotie Klonen Con-
collegialiteit Content delen Volledig 

crossmediaal

  Model 1, Het Convergence Continuum Model 

 

Helemaal links in het model staat cross promotie. Er is sprake van cross promotie wanneer er bij 

een organisatie bijna geen samenwerking is, maar het ene medium maakt wel promotie voor 

content van het andere. De volgende activiteiten horen bij deze fase: 

• Visueel promoten van partners door het frequent uitzenden of publiceren van het logo van 

de organisatie.  

• Het verbaal promoten van content door te verschijnen in het product van de partner. 

• Het aanmoedigen van mensen in het publiek om bijvoorbeeld aanbiedingen te verkrijgen 

enkel via de partners. 

• Verslaggevers en commentatoren toestaan om op meerdere media te verschijnen om 

speciale projecten of andere content kort toe te lichten. 

• Het gebruiken van nieuws bijeenkomsten om te discussiëren over de manieren waarop 

over het partnerschap gediscussieerd kan worden.  

In deze fase bestaat de samenwerking voornamelijk uit het promoten van artikelen of content van 

elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door in het televisieprogramma een kort shot van de internetpagina te 

tonen. Door hierbij de presentator nog een keer te laten vertellen dat deze website bestaat is er 

sprake van verbale promotie. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld reclame te maken in het 

televisieprogramma voor een tijdschrift. Dit kan in de trant van:“Als u nu lid wordt van ons blad 

krijgt u 10% korting”. Verslaggevers die op locatie staan kunnen voor televisie en voor radio 

content toelichten. Op deze manier kunnen de diverse media promotie voor elkaar maken, maar er 

is nog geen duidelijke samenwerking te zien.  

 Aan de rechterkant van cross promotie staat klonen. Nu brengen de partners wel content van 

elkaar in omloop, maar dit gebeurt zonder dit te redigeren. Pas wanneer een artikel klaar is wordt 

het getoond aan de partner. Er vindt dus geen interactie of samenwerking plaats tijdens het 

verzamelen van het nieuws, alleen achteraf. De volgende activiteiten horen bij deze fase: 

• Het in omloop brengen van de content (zonder dit te redigeren) van de partner via het 

eigen medium. 

• De content van de partner plaatsen op een gezamenlijke website of de eigen website 

zonder dit te redigeren. 

• Het delen van een hoofd of index pagina op een website (portal), maar wel de eigen 

identiteit behouden.  
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In de fase klonen is er al meer sprake van samenwerking, want de content wordt nu bijvoorbeeld 

gebruikt voor het tijdschrift en een krant. Wanneer het een nieuwsbericht betreft kan de content 

zelfs ook nog voor televisie en radio gebruikt worden. Hierbij moet wel opgelet worden dat er geen 

verschraling van het nieuws ontstaat, omdat de content hetzelfde blijft en niet geredigeerd wordt. 

De content kan dan nog op de website van het televisie of radioprogramma geplaatst worden 

zonder dit te redigeren. Dit g ebeurt momenteel bij de NOS. De nieuwsberichten worden door één 

redactie geschreven en zonder ze te redigeren voor televisie, radio, de website en teletekst 

gebruikt. De NOS deelt de portal www.nos.nl, waarop elk medium zijn eigen plaats heeft.  

 In het midden van het model is con-collegialiteit te vinden. Op dit punt ontstaat er tussen de 

partners een samenwerking en een strijd. De medewerkers delen nu informatie over sommige 

artikelen, maar ze vertrouwen de partner nog n iet en zullen altijd iets achter de hand houden. De 

medewerkers van een organisatie in deze fase zullen wanneer ze samenwerken 

hoogstwaarschijnlijk de volgende activiteiten uitvoeren: 

• Het delen van informatie voor geselecteerde verhalen met de partner. 

• Medewerkers verschijnen in televisie-uitzendingen om het verhaal extra achtergrond te 

geven. 

• Televisieverslaggevers doen live verslag vanuit een redactiekamer. 

• Het delen van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een krantenfotograaf mag in de helikopter van 

het televisiestation meevliegen. 

• Het delen van beeldmateriaal (foto’s en video) wanneer de partner een gebeurtenis heeft 

gemist.  

Wanneer de partners hebben besloten om elkaar niet tegen te werken gaan ze informatie voor 

content met elkaar delen. Het schrijven van de verhalen doen ze nog niet samen, maar wel het 

delen van informatie. Krantenjournalisten beginnen in het nieuws op televisie te verschijnen om 

extra toelichting op het nieuws te geven. De verslaggevers van de televisie gaan nu verslag doen 

vanuit de redactiekamer voor meerdere media. Dit kan bijvoorbeeld voor radio zijn, maar ook voor 

internet (WebTV). Hierbij delen de media de cameraman, die dit filmt. Deze cameraman wordt 

opeens ingezet voor radio (geluid op een beter geluidsniveau opnemen), televisie en internet. 

Wanneer de website of het digitale themakanaal een gast of een gebeurtenis heeft gemist, kunnen 

zij beelden lenen van het televisieprogramma. Hierbij moet wel bedacht worden dat deze beelden 

wel drie keer worden gebruikt op verschillende media. Dit kan verschraling betekenen. 

 Wanneer de medewerkers de strijd aangaan zullen ze hoogstwaarschijnlijk de volgende 

activiteiten voor hun rekening nemen: 

• De partner alleen geselecteerde verhalen aanbieden in plaats van een volledige inzage in de 

mogelijke verhalen. 

• Onrust veroorzaken door vragen te stellen over de kwaliteit van het werk van de partner. 

• Laten voelen dat de partner minder prioriteit geeft aan hun content dan aan dat van 

henzelf. 

• Ongerustheid tonen dat de benauwde samenwerking kan resulteren in het vermoeien van 

het publiek. 

In deze fase is het mogelijk dat de redacties elkaar nog niet helemaal vertrouwen. Hierdoor zullen 

ze niet alles met elkaar delen, maar alleen datgene waar zij voor kiezen. Bijvoorbeeld bij een 

elektronisch systeem. Eigenlijk moeten verslaggevers hun bronnen hierin vermelden, maar zij 
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zullen dit vaak niet doen ter bescherming van hun bron, maar omdat die andere 

verslaggever/journalist een eigen bron moet zien te vinden. Er is een vijandigheid, waar ze nog 

niet overheen kunnen stappen. Ze uiten dit door kritische vragen te stellen over het werk van een 

journalist van een ander medium. Het is zelfs mogelijk dat de journalist het werk van een 

internetjournalist als minderwaardig beschouwt en dit laat voelen in zijn kritische vragen. Wanneer 

het digitale themakanaal maar een klein nieuwsberichtje over een onderwerp schrijft, terwijl de 

radio-uitzending een half uur aandacht besteedt aan het onderwerp kan het voelen alsof de partner 

minder prioriteit geeft aan de gedeelde content. Uit al deze punten is het mogelijk dat er een 

ongerustheid over de samenwerking ontstaat bij de verscheidene media.  

 De vierde stap in het model is het delen van content. De partners delen nu regelmatig (dus niet 

altijd) informatie en brengen die pas in omloop wanneer hij is herschreven door de eigen 

medewerkers. Er wordt nu meer met elkaar gecommuniceerd, want de partners vergaderen nu 

tezamen. Maar de partners blijven tevens ieder hun eigen artikelen publiceren zonder de hulp van 

de ander. De medewerkers voeren dan de volgende activiteiten uit: 

• Regelmatig elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. 

• Feedback aan elkaar geven over hoe een verhaal het best in omloop kan worden gebracht.  

• Toestaan dat verslaggevers alleen aan verhalen werken. 

• Speciale projecten en onderzoeken samen inplannen. 

• Het delen van de kosten van speciale projecten en onderzoeken. 

• Tot overeenstemming komen dat de resultaten van een speciaal project of onderzoek op 

het zelfde moment in omloop zal worden gebracht. 

Eindelijk is er sprake van een samenwerking. Er zijn nu regelmatig vergaderingen waarin de 

content voor de verschillende media worden besproken. Er is nu ruimte om kritische vragen te 

stellen, maar deze zijn niet in negatieve zin, maar opbouwend. Besproken wordt voor welk medium 

een onderwerp het meest geschikt is. Er ontstaat een overlegstructuur. Door deze overlegstructuur 

is het mogelijk om speciale projecten op te zetten en te plannen. Waarbij de kosten worden 

gedeeld.  

 Helemaal aan de rechterkant van het model staat volledig crossmediaal. Nu werken de partners 

samen in het verzamelen en verspreiden van nieuws. De partners hebben nu een gezamenlijk doel. 

Namelijk om gebruik te maken van de sterke punten van diverse media om op een effectieve 

manier een verhaal te vertellen. Teams van journalisten werken nu samen om een artikel in 

omloop te brengen. Ondertussen wordt er bepaald voor welk medium het verhaal het meest 

geschikt is. De volgende activiteiten horen bij volledig crossmediaal: 

• Een speciaal bureau of redacteur plant het delen van een verhaal in. 

• Een gedeelde redacteur bepaalt de sterke punten van elk medium en maakt daar gebruik 

van tijdens het in omloop brengen van een verhaal. 

•  Er worden gecombineerde teams gevormd die het verhaal verslag geven en er een product 

van maken.27 

In deze fase is er een totaal nieuwe structuur in de organisatie gebracht, want er is nu een centrale 

figuur die bepaalt voor welk medium een onderwerp geschikt is. Nu wordt er gewerkt in teams van 

mensen met verschillende achtergronden binnen de media. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een team 
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van een radio verslaggever, een televisieverslaggever en een krantenjournalist. Ze garen 

gezamenlijk de informatie voor de content, maar zullen wel ieder op hun eigen manier content 

schrijven. Hierdoor ontstaat er geen verschraling.  

 Deze oplossing voor het definitieprobleem zoals reeds geboden door Dailey, Demo en Spillman 

zal als handvat dienen om tot een meting van crossmedialiteit te komen. Door gebruik te maken 

van het model kan vastgesteld worden of de door hen per fase benoemde activiteiten binnen een 

organisatie voorkomen.  

2.3 Hoe meet je crossmedialiteit van een groep van mediaorganisaties? 

Ter verdere uitwerking van het meetprobleem is er ook nog andere literatuur geraadpleegd, waarin 

daadwerkelijk pogingen worden gedaan om de mate van crossmedialiteit in reëel bestaande 

mediabedrijven vast te stellen. Het is gebleken dat de meeste onderzoeken gecentreerd zijn op een 

Amerikaans voorbeeld uit Florida: de Tampa Tribune. De Tampa Tribune (krant) werkt samen met 

WFLA-tv en Tampa Bay Online (TBO.com). Dit komt vooral doordat de moedermaatschappij (Media 

General) ervoor heeft gezorgd dat ze alle drie in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. Dit gebouw heeft 

de naam ‘NewsCenter’ gekregen en is speciaal voor de samenwerking van de drie media gebouwd. 

Eerst zaten de drie organisaties in drie verschillende gebouwen op verschillende plekken in de stad. 

Het ‘NewsCenter’ is speciaal ontworpen om interactie en coördinatie tussen de medewerkers van 

de drie media mogelijk te maken en te koesteren. Het gebouw heeft één centraal punt het ‘atrium’ 

en daar is de superdesk gevestigd. Hierin werken de redacteuren van de drie verschillende media 

naast elkaar. Volgens Gil Thelen is het belangrijkste deel van het ‘NewsCenter’ het cultiveren van 

samenwerking en het delen van nieuwsbronnen tijdens het zoeken naar nieuws. Volgens Thelen 

gebruiken ze elkaar om zo uiteindelijk een beter product neer te zetten.28  

 Er zijn twee kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking van de Tampa Tribune 

met de redacties van WFLA-tv en TBO.com. Het onderzoek van Dupagne en Garrison richt zich op 

de betekenis van crossmedialiteit, de veranderingen die ten gevolge van crossmedialiteit zijn 

voorgekomen en de vaardigheden die iemand moet hebben om te werken in het ‘NewsCenter’. De 

onderzoekers hebben twaalf respondenten geïnterviewd, verdeeld over de drie nieuwsorganisaties 

in het ‘NewsCenter’. Uit dit onderzoek blijkt dat het delen van een gebouw erg belangrijk voor de 

medewerkers is. Ze vinden de gedeelde d atabank handig. Hierdoor weten ze wie, wat en wanneer 

gaat doen. Het gevolg is volgens de medewerkers dat er beter overlegd kan worden en dat mensen 

op de goede manier worden ingezet. Verder komt naar voren dat de respondenten vinden dat de 

collegialiteit is gegroeid en dat ze graag voor meerdere platforms werken. Ook lijkt het werken met 

teams de collegialiteit te bevorderen, waardoor er minder sprake is van interne competitie en 

conflicten.29 Door deze uitspraken is dit onderzoek niet verrassend, dit in tegenstelling tot het 

onderzoek van Huang et al.  

                                                                                                                                                         
27 Larry Dailey, Lori Demo, Mary Spillman: 3 -8 . 
28 Michel Dupagne and Bruce Garrison, “The meaning and influence of convergence: A qualitative case study of newsroom work 

at the Tampa News Center” Journalism Studies  (2006), 237-255 . 
29 Michel Dupagne and Bruce Garrison. 
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 Het onderzoek van Huang et al. richt zich op de invloed van crossmedialiteit op de kwaliteit van 

het journalistieke artikel. Hiervoor hebben de onderzoekers de content van een aantal 

krantenartikelen beoordeeld en een aantal respondenten geïnterviewd. Het opvallendst is dat 

Huang et al. concluderen dat er helemaal geen sprake is van crossmedialiteit bij de Tampa Tribune. 

De onderzoekers hebben in dit geval alleen naar de Tampa Tribune gekeken en niet naar het 

televisiestation of de website zoals bij het voorgaande onderzoek. Volgens Huang et al. promoot de 

krant alleen de andere media, maar wordt er niet samengewerkt. De krantenjournalisten schrijven 

nog steeds vooral voor de krant en de kwaliteit heeft niet geleden tijdens de overgang naar 

crossmedia (voor zover er sprake van een overgang was).30  

Dupagne en Garrison trekken helemaal niet dezelfde conclusie als Huang et al., maar tegelijkertijd 

suggereren zij soms dat de samenwerking minder optimaal is dan zij op andere plaatsen doen 

voorkomen. Zij geven aan dat de redacteuren naast elkaar in het ‘atrium’ werken, niet met elkaar. 

Iets wat een groot verschil kan uitmaken. Huang et al. hebben alleen onderzocht wat crossmedia 

voor invloed heeft op de kwaliteit van de krant de Tampa Tribune. Dupagne en Garrison hebben 

zich gericht op de crossmedialiteit van het hele platform: de krant de Tampa Tribune, het 

televisiestation WFLA-tv en de website TBO.com. Deze laatsten hebben diverse medewerkers van 

de verscheidene media geïnterviewd en aan de hand daarvan hun conclusies getrokken. Terwijl 

Huang et al. alleen hebben gekeken naar een aantal krantenartikelen en een aantal interviews. 

Huang et al. heeft niet kunnen concluderen dat het hele ensemble niet crossmediaal is. Hij kan dit 

alleen toespitsen op de Tampa Tribune. Blijkbaar vertonen de artikelen van de Tampa Tribune geen 

crossmediale uitingen en uit de interviews blijkt niet dat de krant op een crossmediale wijze werkt. 

De journalisten werken niet samen met de andere media, maar dit hoeft niet te betekenen dat de 

andere media niets doen met de content van de Tampa Tribune. Dat is een groot verschil met het 

onderzoek van Dupagne en Garrison. Zij hebben zich op alledrie de media gericht, waardoor er een 

ander beeld kan ontstaan. In het algemene plaatje kan er wel samenwerking zijn terwijl dit voor 

een specifiek medium niet het geval hoeft te zijn. Ook moet meegenomen worden dat er een 

tijdspan van twee jaar tussen de twee onderzoeken aanwezig is. Het onderzoek van Huang e t al. is 

twee jaar ouder dan dat van Dupagne en Garrison. In de tijd van twee jaar kan er veel veranderd 

zijn, mede door het onderzoek van Huang et al..   

2.4 Conclusie 

Het blijkt dat het niet makkelijk is om op de vraag wat is crossmedialiteit eigenlijk? een antwoord 

te vinden. Onderzoekers en media-organisaties van over de hele wereld kunnen niet tot een 

eenduidig beeld over crossmedia komen. Het blijkt dat er vanuit verschillende perspectieven naar 

de definitie van crossmedialiteit te kijken is. Twee van deze perspectieven zijn behandeld: vanuit 

het publiek en vanuit de organisatie. Tegelijkertijd is er wel een punt dat de onderzoekers en 

organisaties met elkaar in hun denkwijze gemeen hebben. Ze vinden allemaal dat de content via 

                                                 
30 Huang, E., et. al. “Converged journalism and quality: A case study of the Tampa Tribune News Stories” Convergence Vol. 10, 

No. 4, (2004), 73-91 . 
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verschillende media in omloop gebracht moeten worden. Iets wat dus blijkbaar de basis is voor het 

crossmediaal in omloop brengen van een product. Maar het fenomeen crossmedialiteit wordt niet in 

zijn totaliteit beschreven en hierdoor is er een impasse ontstaan, aangezien crossmedialiteit uit 

zoveel verschillende segmenten, culturen en media bestaat. Iedere onderzoeker heeft bij 

crossmedia iets anders in zijn of haar hoofd, doordat hij of zij een andere achtergrond heeft. Het 

fenomeen is te breed en beweegt zich op te veel vlakken/media om een goede definitie te geven. 

Daarom is er besloten om een uitweg uit deze impasse te zoeken. Deze oplossing is gevonden in 

het Convergence Continuum Model van Dailey, Demo en Spillman. Het model zal als handvat gaan 

dienen om tot een meting van de crossmedialiteit van Kassa te komen. Wat in dit geval betekent 

dat Kassa in het model geplaatst zal worden, waardoor vast te stellen is in welke fase Kassa zich 

bevindt. Hierdoor kan bepaald worden of Kassa crossmediaal is.  

 Ter verdere uitwerking van het meetprobleem is er ook nog andere literatuur geraadpleegd, 

waarin daadwerkelijk pogingen tot het vaststellen van de mate van crossmedialiteit in reëel 

bestaande mediabedrijven worden gedaan. De Tampa Tribune is een krant die veelvuldig 

terugkomt in onderzoeken naar crossmedialiteit. Waarbij benadrukt moet worden dat deze 

onderzoeken voornamelijk om een krant gaan en niet om een televisieprogramma. Vooral het 

onderzoek van Huang et al. is opvallend te noemen. Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is 

dat een organisatie die als crossmediaal wordt beschouwd misschien toch niet zo crossmediaal is, 

als wordt gedacht. Het is niet zo dat er helemaal niets bij de Tampa Tribune op een crossmediale 

manier in omloop wordt gebracht, maar niet op de manier zoals onderzoekers dit hadden verwacht. 

Alleen Huang et al. hebben dit bij toeval aan de kaak gesteld, terwijl dat niet het doel van het 

onderzoek was. Eigenlijk wilde Huang et al. alleen maar kijken wat de gevolgen van crossmedia op 

de kwaliteit van de krant was. Helaas geven Huang et al. niet helemaal aan waarom Tampa 

Tribune niet crossmediaal is. In dit onderzoek zal het model van Dailey, Demo en Spillman als 

handvat voor dit onderzoek dienen. Door het onderzoek van Huang et al. is het mogelijk om een 

organisatie wat als crossmediaal bekend staat nader te onderzoeken. Men kan zich dan richten op 

het beeld wat er over deze crossmediale organisatie bestaat en de mogelijkheid dat de organisatie 

helemaal niet crossmediaal is. Vandaar de onderzoeksvraag: is Kassa crossmediaal? Waarbij het 

model zoals eerder beschreven in paragraaf 2.2 gebruikt zal worden om tot een meting van de 

crossmedialiteit van de VARA te komen.
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3 Methode 

Hierboven is al aangegeven dat onderzoekers die de mate van crossmedialiteit van specifieke 

mediaclusters wilden vaststellen, onder andere werkten met kwalitatieve interviews. Tot die 

onderzoekers behoorden Huang et al, net als Dupagne en Garrison. In die beide onderzoeken zijn 

de medewerkers van een crossmediale mediaorganisatie geïnterviewd. Deze aanpak wordt in dit 

onderzoek naar Kassa eveneens gebruikt. Het onderzoek richt zich op de medewerkers van Kassa, 

omdat volgens de VARA deze groep content op een crossmediale manier in omloop brengt. 

Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op de denkwijze en ervaringen van de medewerkers van 

Kassa (de respondenten), waarbij beoordeeld moet worden of en hoe deze te interpreteren zijn als 

indicatoren voor het al dan niet aanwezig zijn van elementen, die in het model van Dailey, Demo 

en Spillman de diverse fasen van crossmedialiteit als proces constitueren. Bij dit type onderzoek 

ligt het accent in hoge mate op het nauwkeurig weergeven van letterlijke uitspraken in het 

woordgebruik van de respondenten en op de juiste interpretatie van die uitkomsten.31  

3.1 Strategie 

Dit onderzoek zal kwalitatief zijn, omdat dan flexibel ingespeeld kan worden op de 

onderzoekssituatie en op de informatie die de respondenten geven. Het is belangrijk voor dit 

onderzoek dat bij kwalitatief onderzoek de vragen niet altijd vast staan, want dan z ijn ze aan te 

passen aan, c.q. toe te spitsen op de functie van de respondent in het totale proces van de 

crossmediale mediaproductie. Het gaat in dit onderzoek bovendien om een relatief klein aantal 

respondenten, waarbij kwalitatief onderzoek volgens de methodologische literatuur beter zou 

passen.32  

Met kwalitatief onderzoek zijn de ideeën, opvattingen, belevingen en ervaringen van 

mensen te achterhalen,33 want kwalitatief onderzoek komt zo dicht mogelijk bij de ervaringen van 

de respondenten. Het gevolg is dat de interviewer de respondent niet alleen begrijpt, maar ook 

inzicht in de respondent krijgt. Het doel van dit onderzoek is om de ideeën, opvattingen, 

belevingen en ervaringen van de mensen met betrekking tot crossmedia te weten te komen. 

Daarom past kwalitatief onderzoek beter dan kwantitatief onderzoek. Toch zijn er een aantal 

nadelen van kwalitatief onderzoek waar rekening mee moet worden gehouden. Zo kunnen de 

interviews in emotioneel opzicht zeer ingrijpend en belastend zijn en is de interviewer nadrukkelijk 

aanwezig, waardoor deze invloed op het interview kan uitoefenen.34 De resultaten uit dit onderzoek 

kunnen daarom niet zonder meer gegeneraliseerd en evenmin gekwantificeerd worden.35   

                                                 
31 Roelof Kooiker, Marktonderzoek. (Groningen: Wolters -Noordhoff, 1997), 73.  
32 D.B. Baarda, M.P.M. de Goede, A.G.E. van der Middelburg. Basisboek open interviewen: praktische handleiding voor het 

voorbereiden en afnemen van open interviews  (Houten: Stenfert Kroese, 1996), 20. 
33 Ibidem: 19.  
34 Baarda, D.B., M.P.M. de Goede, A.G.E. van der Middelburg: 20. 
35 Roelof Kooiker: 73. 



Kassa Crossmediaal? 20 

 

3.2 Het verzamelen van de data  

Tijdens het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen strategisch (bestuur of directie VARA), 

tactisch (eindredacteuren) en operationeel (redacteuren) niveau. Deze mensen hebben ieder een 

eigen invalshoek. Uit de interviewresultaten is gebleken dat het hiërarchische niveau waarop de 

respondent zich bevindt van invloed is op het denkbeeld van de crossmedialiteit van Kassa, maar 

de respondenten vertonen ook medium specifieke denkbeelden. Deze medium specifieke 

denkbeelden zijn overzichtelijker en duidelijker en daardoor beter met elkaar te vergelijken. 

Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om de respondenten in te delen op medium en niet op 

hiërarchie. Hierdoor zal elk medium apart in het model van Dailey, Demo en Spillman geplaatst 

worden zodat er een duidelijk overzicht ontstaat over waar volgens elke respondent Kassa nu 

staat.  

 Van elk van de vier betrokken mediavormen in het Kassa-cluster zijn de eindredacteuren 

geïnterviewd. Naast deze respondenten zijn een crossmediale redacteur van Kassa, en twee 

internetredacteuren van Kassa-online geïnterviewd. Bovendien zijn een directielid van de VARA en 

het hoofd Nieuwe Media geïnterviewd om inzicht te krijgen in de situatie op het strategisch niveau 

binnen de organisatie. Voor deze laatste twee respondenten is een aparte vragenlijst opgesteld die 

terug te vinden is in Bijlage 2. Het totaal aantal respondenten is negen. Deze mensen werden 

benaderd via mijn netwerk binnen de VARA.  

 De respondenten zijn met behulp van een topiclijst (Bijlage 1 en 2) geïnterviewd. Hierdoor 

wordt het interview half-gestructureerd. Volgens Baarda, de Goede en van der Middelburg wordt 

het half-gestructureerde interview erg veel gebruikt om dieper inzicht te krijgen in een aantal van 

te voren vastgestelde aspecten van een verschijnsel. De onderwerpen liggen dan wel van te voren 

vast, maar de interviewer kan zelf beslissen wanneer een topic aan de orde gebracht wordt. Bij elk 

nieuw onderwerp wordt een beginvraag gesteld. Vaak worden bij elk nieuw onderwerp nog enkele 

trefwoorden of zogenoemde doorvragen36 gegeven die in de loop van het interview ‘spontaan’ aan 

de orde komen of, als dat niet gebeurt, door middel van een open vraag aan de respondenten 

worden voorgelegd.37 Hiermee heeft de interviewer een houvast voor het interview.  

3.3 Data analyse 

De data uit de interviews zijn g eregistreerd en geanalyseerd. Bij de analyse vormt de vraagstelling 

het uitgangspunt. Het doel van de kwalitatieve analyse is een bepaalde structuur of een bepaald 

patroon aan te brengen in de berg van data. Dit patroon komt op de volgende manier tot stand. Elk 

interview is verwerkt in een tekstbestand waarin het interview is geanalyseerd aan de hand van de 

vraagstelling. Het tekstbestand wordt opgedeeld in fragmenten. Daarna is elk fragment gelabeld en 

geanalyseerd. Ten slotte is in het model aangeven waar de respondenten denken dat Kassa op dit 

moment staat en kan vastgesteld worden of Kassa crossmediaal is. Naast dat er een onderscheid 

tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau is gemaakt, is er tevens gekeken naar het 

medium waar elke respondent bij hoort. Op basis hiervan is er een schema opgesteld (Bijlage 12). 

                                                 
36 Baarda., de Goede, van der Middelburg: 26-27 
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De respondenten die hiërarchisch hoog bij de VARA staan (strategisch niveau) zijn niet op medium 

ingedeeld, omdat het strategische niveau binnen de VARA niet aan een medium te koppelen is.38 

Hierdoor kan antwoord worden gegeven op de vraag: Is Kassa crossmediaal?. 

                                                                                                                                                         
37 Baarda., de Goede, van der Middelburg: 26-27, 38-48 . 
38 Baarda, de Goede, Teunissen Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van 

kwalitatief onderzoek (Houten: Stenfert Kroese, 1998), 169-196 . 
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4 Resultaten 

Doordat de respondenten voornamelijk over de praktijk praten in de interviews hebben de 

resultaten een praktische insteek gekregen. Alleen de vraag wat is crossmediaal? heeft een 

theoretische achtergrond. Niet iedereen kon op deze vraag antwoord geven. De vraag in welke fase 

van het ontwikkelingsmodel van Dailey, Demo en Spillman bevindt Kassa zich nu, staat centraal in 

deze analyse van de resultaten, want dat is wat we eigenlijk willen weten. Op deze manier kan 

Kassa in het model van Dailey, Demo en Spillman worden geplaatst en kan er antwoord worden 

gegeven op de vraag is Kassa crossmediaal? De vraag wat is crossmediaal? werd voornamelijk aan 

de respondenten gesteld om een beeld te krijgen van wat zij crossmediaal vinden.  

4.1 Analyse Is Kassa crossmediaal? 

In het schema in Bijlage 12 en in model 2 staat op een schematische wijze het antwoord op de 

vraag of Kassa eigenlijk wel echt crossmediaal is. In het schema is per respondent te zien hoe zij 

over de crossmedialiteit van Kassa denken. Doormiddel van de kruisjes is te zien in welke fase van 

het ontwikkelingsmodel elke respondent afzonderlijk te plaatsen is op grond van de gegeven 

antwoorden. Opvallend is dat de niveaus onderling veel van elkaar kunnen verschillen. De 

uitzondering is het strategische niveau. Op dit hiërarchisch hoge niveau is door de betrokkenen 

relatief eenduidig bepaald wat zij met Kassa willen, wat op dit niveau wel een eenduidig beeld 

schept. Tussen het tactische en operationele niveau zijn de verschillen in positionering in het fase- 

model gebaseerd op medium. Het is te zien dat de personen die voor hetzelfde medium werken 

gelijk hetzelfde denken over de crossmedialiteit van Kassa. Het schema in Bijlage 12 geeft de 

crossmedialiteit van Kassa niet weer op basis van de hiërarchie binnen de VARA, maar op basis van 

medium. Onder het schema is te zien welk medium bij welke respondenten hoort en in het schema 

correspondeert dit met de uitkomsten. Te zien is dat de mensen die voor Kassa.vara.nl (Kassa-

online) werken hetzelfde denken over de crossmedialiteit van Kassa. De analyse per respondent is 

verder uitgewerkt in paragraaf 4.3, hierna volgt in paragraaf 4.4 de analyse van de respondenten 

op strategische niveau. 

4.2 Algemene zaken 

Tijdens het analyseren van de interviews zijn er een aantal algemene punten opgevallen. Zo 

bestaat er bij de VARA een eenduidig beeld over crossmedia, de uitzonderingen daargelaten. Iets 

wat heel erg fijn is, want over het algemeen bestaat er, zoals is gebleken bij de uiteenzetting van 

het theoretisch kader, geen eenduidig beeld bij mediaorganisaties en onderzoekers. Het eenduidige 

beeld onder de medewerkers van de VARA is wel te verklaren, omdat ze in december, januari en 

februari 2008 e en opleidingstraject over crossmedia hebben gevolgd. In deze cursus is het begrip 

crossmedia behandeld en hierdoor is iedereen (die heeft deelgenomen) dezelfde mening 
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toegedaan. Dit wordt bevestigd door Ed (hoofd Nieuwe Media) die een workshop heeft gehouden 

tijdens dit opleidingstraject.39  

 Een ander opvallend punt is dat geen van de redacties (behalve de internetredactie) zijn 

content deelt. Iedere redactie schrijft zijn eigen content. Alleen Kassa.vara.nl gebruikt als basis de 

aangeleverde content van de verschillende media. Hierdoor is Kassa moeilijker te plaatsen in het 

model van Dailey, Demo en Spillman, want het delen van content is volgens de schrijvers een 

vereiste om van het stadium cross-promotie naar het stadium klonen te gaan. Dit punt zal dus ter 

zijde worden gezet in de analyse van de interviews, want anders kan Kassa nooit een stap verder 

komen in het model en zou de aanbeveling zijn dat ze content moeten gaan delen met elkaar. 

Tevens hebben Dailey, Demo en Spillman in hun model beschreven dat een organisatie niet 

noodzakelijkerwijs elk onderdeel van de fase moet bevatten om door te kunnen gaan naar een 

volgende fase.   

4.3  Analyse per medium 

Uit de analyse bleek dat de verschillen in opvatting over de crossmedialiteit van het platform Kassa 

samenhangen met a) het hiërarchisch niveau waarop de respondenten binnen de VARA-organisatie 

werken en b) het specifieke medium (‘gewone’ TV, digitaal thema-tv-kanaal, radio, internet) 

waarvoor de respondenten werken. In dit onderzoek is er voor gekozen om het operationele en het 

tactische niveau per medium te analyseren, omdat zij per medium meer overeenkomsten vertonen. 

Aangezien het strategische niveau niet aan een medium gebonden is, is er voor dit niveau gekozen 

om deze apart te beschouwen. 

                                                 
39 Interview Ed, 14 mei 2008, Bijlage 10. 
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Kassa -tv
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Internet
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Edwin Valent en 
Frans Klain

  Model 2 Plaats van media in Convergence Continuum Model 

4.3.1 Website: Kassa.vara.nl 
 

De website levert de grootste bijdrage aan de crossmedialiteit van het platform Kassa als geheel. 

Dit is af te lezen in het schema. De website is het meest crossmediale en trekt eigenlijk de andere 

media met zich mee. Dit komt doordat de Kassa-online redactie veel voor de andere media doet. 

Zo plaatsen zij veel content, televisiefragmenten en radiofragmenten. Maar over het gehele 

platform is de Kassa-online redactie niet zo positief. Seniorredacteur Alex vindt dat Kassa een 

beetje crossmediaal is. Hij geeft aan dat dit vooral komt doordat sommige onderdelen van het 

platform niet volledig meewerken. Hij vindt met name dat het televisieprogramma Kassa niets aan 

crossmedia doet. Het speelt mee dat het heel erg moeilijk is om een overlegstructuur te krijgen op 

crossmediaal niveau. “Het is onmogelijk gebleken dat op één ochtend in de week, op één vast 

moment, de eindredacteuren van de verschillende eilandjes bij elkaar komen, het lukt gewoon 

niet.”40 Hij vindt het heel erg belangrijk dat er zo’n overlegstructuur is en zet zich hier volledig voor 

in, wat onderstreept dat vooral de internet redactie de drijvende kracht achter de crossmedialiteit 

van Kassa als platform is.  

 Ook Frans, redacteur bij Kassa-online denkt dat internet de motor van een crossmediale 

samenwerking is. “Als je over crossmedia praat heb je het toch vooral over internet. Die ook 

televisie aanbiedt in de vorm van filmpjes en radio, maar andersom werkt dat natuurlijk niet zo. 

Dus de motor van een crossmediale samenwerking ligt bij internet.”41 Maar in tegenstelling tot Alex 

vindt Frans juist dat Kassa heel erg crossmediaal is: “Kassa is zeker crossmediaal. Ik denk dat het 

                                                 
40 Interview Alex, 16 mei 2008, Bijlage 11.  
41 Interview Frans , 23 april 2008, Bijlage 6. 
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in Hilversum een vrij uniek crossmediaal project is. Crossmediaal betekent dat je met meerdere 

media samen iets doet en samen iets uitwerkt en tot een kruisbestuiving komt en wij hebben echt 

de unieke omstandigheid dat je radio, televisie, internet, een digitaal kanaal en ook nog teletekst. 

Dus eigenlijk alles wat er maar is en binnenkort komt daar ook nog een tijdschrift bij. Dus ja, 

crossmedialer kan het niet.”42 Uit het model blijkt dat de website crossmedialer is dan de andere 

media. Frans vindt het platform Kassa “misschien wel” crossmediaal, maar geeft toe dat de 

samenwerking een stuk verbeterd kan worden. “Samenwerken gaat soms nog een beetje 

moeizaam en iedereen is ook nog wel met zijn eigen mediumpje bezig. Dus wat dat betreft valt er 

nog wel genoeg te winnen.”43 De redactie van Kassa.vara.nl is wel de enige die werkelijk aanwezig 

is bij een vergadering van een ander medium (het televisieprogramma Kassa). Zij delen veel 

content met de andere media doordat zij de uitzendingen op de site plaatsen. In de nieuwsbrieven 

wordt gebruik gemaakt van de content van de andere media en de andere media gebruiken de 

nieuwsbrief weer voor oproepjes en enquêtes (die door Kassa-online worden gemaakt). Voor de 

enquêtes was volgens Frans tot nu toe Radio Kassa de beste partner. Doordat de internetredactie 

zelf de enquêtes maakt en verwerkt gebruiken de andere media content van internet en gebruikt 

internet niet alleen content van andere media. Met het televisieprogramma is er veel 

samenwerking, maar dit komt mede door de redacteur (Renate) die vijftig procent bij internet zit 

en vijftig procent bij televisie.  

 Maar Renate die voor televisie en voor internet werkt, heeft een internetachtergrond in plaats 

van een televisieachtergrond. Hierdoor ligt de basis van de analyse van haar interview bij internet. 

Zij ziet televisie en internet als twee aparte werelden: “Aan de ene kant is het ook best wel heel 

grappig, want bij internet is het vrij rustig, heel stil. Iedereen is heel geconcentreerd met zijn eigen 

werk bezig. Bij tv is meer interactie, mensen zijn aan het bellen en overleggen. Er is meer stress, 

want je moet elke week een uitzending hebben. Het is een totaal andere manier van druk en 

deadlines. Het zijn toch wel twee aparte werelden.”44 Zij vergelijkt crossmedia met een 

democratie: “Een democratie kan nooit perfect zijn en ik denk dat je dat met alles hebt. Misschien 

een beetje rare vergelijking, maar het zijn allemaal verschillende werelden en iedereen heeft zijn 

eigen deadline, zijn eigen programma en zijn eigen ding wat hij voorbereidt. En dan is het heel erg 

moeilijk om ook interesse te hebben voor het andere medium of om daar mee bezig te zijn.”45 Uit 

het verhaal van König is te concluderen dat er vaak wel een wil is, om zich in die andere wereld te 

verdiepen, maar dat het eigen werk te veel tijd opslokt om dat te doen. Ook kennen de 

redacteuren van de verscheidene media elkaar niet. Wat dat betreft heeft de redacteur die voor 

televisie en voor internet werkt daar al weer minder last van, want die kent mensen van twee 

verschillende eilandjes. Het is volgens König nodig dat deze functie bestaat en dat er hierdoor een 

brug tussen de televisie en internet eilandjes wordt gecreëerd. “Ik heb er wel altijd in geloofd dat 

daar een brug moet zijn om die twee dingen bij elkaar te betrekken zodat dat in elkaar overgaat 

zeg maar. Zodat je niet twee aparte media hebt, maar één crossmediaal platform.”46 Doordat deze 

brug gecreëerd is, is er meer samenwerking tussen internet en televisie en dit is af te lezen in het 

                                                 
42 Ibidem, Bijlage 6. 
43 Ibidem, Bijlage 6. 
44 Interview Renate, 23 april 2008, Bijlage 7.  
45 Ibidem, Bijlage 7. 
46 Ibidem, Bijlage 7. 
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model. Want hierdoor zijn internet en televisie crossmedialer bezig dan Radio Kassa en 

ConsumentenTV. Uiteindelijk komt Kassa.vara.nl hierdoor in het model van Dailey, Demo en 

Spillman in de fase: content delen. 

4.3.2 Radio: Radio Kassa 
 
Radio Kassa ligt in het model in vergelijking met de andere media een beetje achterop, maar dit is 

wel verklaarbaar. Er is namelijk minder samenwerking mogelijk tussen televisie en radio dan 

bijvoorbeeld radio en internet. Deze laatste twee kunnen content delen wat niet mogelijk is tussen 

televisie en radio. Ten minste dat beweren de eindredacteuren van beide media. Hierdoor zouden 

de mogelijkheden voor radio en televisie gelijk moeten liggen, maar in paragraaf 4.3.4 blijkt dat 

het televisieprogramma crossmedialer is dan Radio Kassa. Volgens Rop (eindredacteur Radio 

Kassa) is het werktempo van radio heel anders dan van televisie. “Mijn punt is een beetje, kijk 

Radio Kassa is een dagelijks programma. Naast kwaliteit gaat het bij ons ook heel erg om de 

kwantiteit. Ons werktempo is heel anders dan van bijvoorbeeld Kassa-tv. Want die hebben één 

uitzending in de week met een beperkt aantal onderwerpen plus daar zit ook een groot verschil in 

de manier van werken voor radio en televisie.”47 Rens (eindredacteur van het televisieprogramma 

Kassa) vindt dat het twee totaal verschillende werelden en manieren van werken zijn: “ Televisie is 

heel erg ingewikkeld hoor om te maken. Je hebt wel echt een cameraman en een geluidsman 

nodig. Er moet een mooi plekje gezocht worden en je moet een aantal tegenshots maken en al die 

dingen heb je bij radio niet. Bij radio kun je in principe in vijf minuten klaar zijn, met een goed 

gesprek. Maar bij televisie is iemand toch echt een uur bezig, omdat jij je spulletjes moet 

neerzetten.”48 Hierdoor is het volgens beide heren niet mogelijk om de uitvoering van een item 

samen te doen. Waardoor dus geen optimale samenwerking ontstaat. Maar Rens beweert wel dat 

er regelmatig overleg is tussen hem en de redactie van Radio Kassa, terwijl Rop juist het 

tegenovergestelde beweert. Hij gaat nooit naar vergaderingen en heeft er geen tijd voor om korte 

overleggen te houden. Hierdoor komt Radio Kassa in het model van Dailey, Demo en Spillman niet 

veel verder dan klonen.  

4.3.3 Digitaal themakanaal: ConsumentenTV 
 
Het digitale themakanaal ConsumentenTV is op dit moment een ‘zorgenkindje’ voor de VARA, 

omdat het niet duidelijk is of het kanaal mag blijven bestaan. Het aantal themakanalen van de 

Publieke Omroep moet worden teruggebracht van zeventien naar tien en het is vooralsnog 

onduidelijk wat er met ConsumentenTV zal gaan gebeuren. Dit is niet motiverend voor het 

redactieteam. Arne is de eindredacteur/samensteller van ConsumentenTV. Hij geeft net als Rop 

aan dat het gewoon te veel is om naar elke vergadering te gaan. “Ik heb een tijdje wel bij de 

vergaderingen van Kassa tv bij de vergaderingen gezeten, nu doe ik dat nog af en toe. Maar dat 

blijkt niet heel nuttig te zijn. Ik krijg wel alle onderwerpen en ik zit ook in de mailinglist, dus ik zie 

wel waar zij het over hebben, ik weet wel met welke onderwerpen zij bezig zijn en ik weet ook 

dinsdag welke onderwerpen er zaterdag in Kassa zitten. Ik kan zien dat als wij iets voor een 

                                                 
47 Interview Rop, 16 april 2008, Bijlage 4. 
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bepaald programma hebben of willen hebben, dan weet ik al wel of Kassa er iets mee doet of niet. 

Dat komt zo sporadisch voor dat het niet, het anderhalf uur vergaderen per week waard is. Het 

voldoet om die mailtjes te kunnen zien.”49 Maar ConsumentenTV heeft wel het voordeel dat zij de 

redactievloer delen met Radio Kassa. Iets wat Rop van Radio Kassa helemaal niet noemt. Maar 

Arne geeft aan dat de redactie hier vaak gebruik van maakt en dat er meer interactie is tussen 

Radio Kassa en ConsumentenTV dan bijvoorbeeld ConsumentenTV en Kassa-tv. Hierdoor delen 

ConsumentenTV en Radio Kassa veel content met elkaar. Maar wat ConsumentenTV en Kassa wel 

met elkaar delen zijn beelden (iets wat met radio natuurlijk niet mogelijk is), waardoor 

ConsumentenTV al weer crossmedialer overkomt dan Radio Kassa. Hierdoor komt ConsumentenTV 

in het model van Dailey, Demo en Spillman in de fase van con-collegialiteit.  

4.3.4 Televisie: Kassa 

 
Met het televisieprogramma Kassa is alles begonnen. Het programma zou in een hoge mate 

crossmediaal moeten zijn. Kassa maakt geregeld promotie voor de andere media. Vooral naar de 

website en ConsumentenTV wordt regelmatig verwezen. Maar wat Rens, de eindredacteur van 

Kassa tv, wel ontzettend stoort is dat de redacteuren van de verschillende media elkaar niet 

kennen. “Alex zie ik twee keer in de week, Renate zie ik dan wel meer, Frans zie ik nooit. 

Stagiaires zie ik nooit. Er moet gewoon meer en beter samengewerkt worden. En volgens mij is het 

elkaar zien en spreken echt de basis voor samenwerking. Toch? Als dat er al niet is. Dan is de rest 

er ook niet.”50 Rens vindt dat de media nu eilandjes vormen. “Nu zijn er twee eilandjes en het ene 

eilandje doet dingen en vindt dat belangrijk, terecht, en het andere eilandje doet ook dingen en dat 

is ook terecht.”51 Hierdoor kan er geen echte samenwerking ontstaan, waarbij de samenwerking 

veel steunt op speciale projecten. Voor deze speciale projecten vindt er wel overleg plaats, maar 

over het algemeen zijn mensen weinig bij elkaar in de vergadering aanwezig. Doordat er een 

samenwerkingsverband is tussen internet en televisie is er daarvan wel altijd een redacteur in de 

vergadering van Kassa aanwezig, maar niet van radio of ConsumentenTV. Waar overigens ook 

vergaderingen zullen plaatsvinden en waar Rens ook niet bij aanwezig is. Het overleg wat er plaats 

vindt, gebeurt over het algemeen in de wandelgangen of buiten de vergadertijden. “ Dat is gewoon 

overleggen. Ik weet welke onderwerpen ze behandelen en regelmatig spreek ik met de 

eindredacteur van Radio Kassa. Van joh, dat hebben wij ook al gehad. En toen hebben wij dat en 

dat gedaan en je zou die en die eens moeten bellen. Of zij zijn met een onderwerp bezig en weten 

daar weer meer vanaf dan wij. Dus op inhoudelijk vlak is daar altijd goed overleg.”52 Rens heeft 

meer zicht op wat er bij ConsumentenTV gebeurt, omdat hij daar ook eindredacteur van is: ” Ik ben 

toevallig ook eindredacteur van ConsumentenTV. Dus daar is ook goed overleg. Loopt ook wel eens 

een keertje mis, maar in principe is daar goed overleg.”53 Maar een gezamenlijk overleg tussen 

deze redacties is er dus niet. Uit het model blijkt dat Kassa-tv niet crossmedialer is dan de website 

en dit komt doordat ze geen content delen met de andere media of dit mogelijk maken en alleen 

                                                                                                                                                         
48 Interview Rens , 7 mei 2008, Bijlage 8. 
49 Interview Arne, 18 april 2008, Bijlage 5. 
50 Interview Rens , Bijlage 8  
51 Ibidem, Bijlage 8. 
52 Ibidem, Bijlage 8. 
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toevalligerwijs komt hier wel eens een speciaal project uit. Doordat Kassa-tv geregeld beelden 

deelt met ConsumentenTV komt Kassa-tv in de fase con-collegialiteit. Omdat Kassa-tv 

crossmedialer bezig is dan ConsumentenTV door een gedeelde redacteur met internet, komt Kassa-

tv in in het ontwikkelingsmodel van Dailey, Demo en Spillman in het rechtergedeelte van con-

collegialiteit terecht, maar dan meer richting content delen dan ConsumentenTV. Wanneer de 

redactie van het televisieprogramma content gaat delen, schuift Kassa-tv door naar content delen. 

4.4 Analyse op strategisch niveau 

Deze analyse is niet op basis van de mediumspecificiteit te maken, omdat de mensen die op 

strategische niveau opereren Kassa als een algeheel geheel zien. Het strategisch niveau bekijkt 

crossmedia veel meer vanuit de consument/publiek dan dat de operationele en tactische niveaus 

dit doen.  

 Volgens Ed, hoofd Nieuwe Media, bestaat Kassa niet uit één concept en kan het daardoor niet 

crossmediaal zijn. Het bestaat uit allemaal losse dingen. “Kassa is niet crossmediaal, omdat het 

niet één concept is. Het zijn allemaal losse dingen. Je hebt ConsumentenTelevisie, je hebt Kassa 1, 

2 en 3 en je hebt de Kassa-site. Er is niet van tevoren bedacht van ok, we gaan het nu hebben 

over UPC. Op tv gaan we een item doen. Vervolgens zit de uitdieping op de website en een 

prijsvergelijk of andere providers die beter zijn kan je via je mobiel benaderen. Dat is er niet. Het 

is toch meer multimediaal. Waarin je een vakgebied of expertise, consumentenzaken, op 

verschillende manieren behandeld. Soms wordt een uitzending gewoon doorgeplaatst. Dat is echt 

multimediaal en soms worden dingen die behandeld worden op tv op een andere manier behandeld 

op de Kassa-site. Er zit geen cohesie tussen, zeg maar.”54 Doordat Ed hoofd Nieuwe Media is, heeft 

hij een internetinsteek bij zijn mening over de crossmedialiteit van Kassa. Hierdoor komt Ed op een 

vergelijkbaar punt in model 2 als de internetredactie.  

 De programmadirecteur van de VARA, Fos, ziet Kassa als de crossmediale uitwerking van het 

feit dat de VARA Kassa tot speerpunt heeft verklaard. Hij is er vooral trots op dat er bij het 

programma Kassa elke keer weer wat bij kwam en dat zo de crossmediale uitwerking is begonnen. 

Maar doordat er elke keer weer wat bij kwam, zijn de onderdelen van dit crossmediale ensemble 

precies zoals Ed zegt: losse dingen. Toch moet Kassa volgens Fos één concept zijn, doordat het 

hetzelfde doel heeft. Het speerpunt Kassa moet namelijk een kritische blik op consumentisme 

geven. De VARA wil dat Kassa op zoveel mogelijk platforms en mediatypes aanwezig is waardoor 

zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden. Want dat is volgens Fos de 

achterliggende gedachte van crossmediaal werken.55 De opvatting van Fos is op een andere manier 

in het model geplaatst dan de opvattingen van anderen. Bij hem is de fase waarin Kassa zich 

bevindt vast gesteld doormiddel van de verbeteringen waarvan hij denkt dat die nog nodig zijn 

(een verhuizing, een coördinator, en het bepalen van de sterke en zwakke punten van de media en 

de kracht van deze media gebruiken). Dit zijn punten die pas in de laatste fase van het model van 

                                                                                                                                                         
53 Ibidem, Bijlage 8. 
54 Interview Ed, Bijlage 10. 
55 Interview Fos , Bijlage 9. 
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Dailey, Demo en Spillman hoeven te gebeuren. Daarom past de visie van Fos het beste in de fase 

content delen, waarin ook de gezichtspunten van Ed en internet (Kassa.vara.nl) zich bevinden.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Oude en nieuwe media lijken elkaar de laatste tijd te vinden. Zo ook het sinds 1989 als 

televisieprogramma bestaande Kassa, waarbij inmiddels een website, radioprogramma en digitaal 

themakanaal zich hebben aangesloten. Elke keer heeft de VARA weer wat bedacht om de 

consumenten op een andere manier te bereiken, want dat is wat de VARA eigenlijk wil: zoveel 

mogelijk mensen/doelgroepen bereiken. Dit doen ze door hun boodschap op zoveel mogelijk 

platforms te verspreiden.56 Zo zijn er allemaal verschillende eilandjes van mediavormen ontstaan, 

waarbij het de bedoeling van de VARA is dat ze crossmediaal werken. Ze heeft niet voor niets 

Kassa/Consumenteninformatie tot speerpunt uitgeroepen. Maar doordat de diverse media eilandjes 

zijn en geen (samengesteld) land is het de vraag of Kassa crossmediaal is? 

Zoals is gebleken in het theoretische hoofdstuk van deze thesis is crossmedia geen 

gemakkelijk begrip. Bij de VARA hebben ze de discussie hierover ingeperkt en richting trachten te 

geven door vele medewerkers een intern opleidingstraject over crossmedia te laten volgen, waarin 

ze allemaal één, eenduidig beeld van crossmedialiteit kregen aangereikt. “ De basis van dat beeld is 

dat je nadenkt: ik heb een concept, wat is de boodschap die ik wil meegeven en hoe ga ik dat op 

verschillende platformen uithollen en verpakken.”57 Door dit eenduidige beeld bestaat er binnen de 

VARA een basis van crossmediaal denken. De uitwerking van deze basis gebeurt per persoon en 

kan zeer verschillend zijn. Uit de interviewresultaten blijkt dat verschillende betrokken personen op 

verschillende niveaus binnen de organisaties uiteenlopende interpretaties van het begrip 

crossmedialiteit hanteren. Als gevolg daarvan bestaan er uiteenlopende opvattingen over de vraag 

òf en in welke mate Kassa als een platform dat is samengesteld uit verschillende mediavormen 

crossmediaal is. Dit is vooral te merken bij de mensen die het opleidingstraject niet gevolgd 

hebben. Bij de respondenten die het opleidingstraject wel gevolgd hebben bestaat er wel een 

basisbeeld van crossmedialiteit (de uitzonderingen daargelaten). Dit maakt het opleidingstraject al 

zeer succesvol aangezien we in het theoretisch raamwerk hebben gezien dat niemand het eigenlijk 

met elkaar eens kan worden over dit begrip. Tevens bestaat er ook een verschil in denkbeeld op 

hiërarchisch niveau (strategisch, tactisch en operationeel), maar doordat de respondenten meer 

overeenkomsten vertonen op basis van medium is er in dit onderzoek voor gekozen om de 

respondenten en de analyses hiervan op medium in te delen. Het strategische niveau wordt wel 

apart beschouwd, omdat de mensen op dit niveau in principe niet aan een medium gebonden zijn. 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de crossmedialiteit van Kassa is er 

gekozen om gebruik te maken van het Convergence Continuum model van Dailey, Demo en 

Spillman.58 Volgens Dailey, Demo en Spillman is crossmedialiteit een proces wat onder te verdelen 

is in verschillende fases: cross promotie, klonen, con-collegialiteit, content delen en volledig 

crossmediaal. 

                                                 
56 Interview Fos , Bijlage 9. 
57 Interview Ed, Bijlage 10. 
58 Larry Dailey, Lori Demo, Mary Spillman: 3 -8 . 
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Cross promotie Klonen Con-
collegialiteit Content delen Volledig 

crossmediaal

Kassa

Model 3 Plaats van Kassa in het Convergence Continuum Model 

 

Op dit moment zijn de Kassaredacties in het algemeen samenwerkende con-collega’s (zie model 

3). Dit komt doordat er vrijwel geen strijd tussen de redacties bestaat, maar wel een wil om samen 

te werken. Alleen komt het niet altijd van die samenwerking. Er is gekozen voor deze positionering 

van het platform Kassa in dit stadium van con-collegialiteit binnen het model, omdat Radio Kassa, 

ConsumentenTV en Kassa-tv gedrieën heel dicht bij deze fase of in deze fase liggen. De internet-

redactie is de enige uitschieter, omdat zij content deelt en doordat zij vergaderingen van Kassa-tv 

bijwoont. Maar wanneer het content delen terzijde wordt gelegd, komen zij precies waar con-

collegialiteit en content delen elkaar overlappen. De internet-redactie wordt dan geherpositioneerd 

en komt dan meer in de buurt van de andere media te liggen. De andere media delen namelijk 

geen content. Hierdoor komen de vier media toch wel erg dicht bij elkaar te liggen en is er gekozen 

om in zijn algemeenheid te zeggen dat de Kassaredacties con-collegiaal zijn. Dus Kassa is hard op 

weg om crossmediaal te worden. Wat hier nog voor moet gebeuren zal in paragraaf 5.1 besproken 

worden. 

 Natuurlijk moet gekeken worden naar de visie van het strategisch niveau op Kassa. Uit 

paragraaf 4.4 is gebleken dat het strategische niveau van de VARA (Ed, hoofd Nieuwe Media en 

Fos, programmadirecteur VARA) Kassa in de fase content delen plaatsen, wat een fase verder is op 

de weg naar volledige crossmedialiteit dan op het operationele en tactische niveau feitelijk wordt 

gerealiseerd. Dit komt vooral doordat Ed en Fos beiden bij het positioneren van het platform als 

geheel het meeste oog hebben voor de mediavorm die het best presteert op crossmediaal gebied 

en dat is de website.  

 Hiermee komt er eindelijk een antwoord op de vraag is Kassa crossmediaal? Zoals hierboven al 

te lezen is, is Kassa naar mijn inschatting het best te positioneren in de fase con-collegialiteit van 

het model. Op dit moment hangt de crossmedialiteit af van toevalligheden of speciale projecten en 

daarmee komt Kassa op dit moment niet verder dan de derde fase van het ontwikkelingsmodel van 

Dailey, Demo en Spillman.  

Kassa is daarmee (nog) niet volledig crossmediaal, maar dit betekent niet dat Kassa helemaal niet 

crossmediaal is. Kassa is hard op weg en drie van de vier redacties hebben de wil om crossmediaal 

te zijn en te worden. ConsumentenTV zal op dit moment de crossmediale samenwerking iets 

tegenhouden, doordat er onduidelijkheid bestaat over het voortbestaan van dit digitale 

themakanaal.  
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 Wanneer het model (100%) door het aantal fases wordt gedeeld blijkt dat elke fase voor 20% 

staat. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat Kassa voor zestig procent crossmediaal is. 

Grappig genoeg is Klaas (redacteur Kassa en coordinator crossmedia) precies dezelfde mening 

toegedaan:” Ja, dat is maar mondjesmaat, ik bedoel, laat ik zeggen dat je daarvan 60% bereikt 

hebt en er valt nog een heleboel te winnen.”59 

5.1 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zal eerst worden besproken wat Kassa moet doen om volgens het model van 

Dailey, Demo en Spillman volledig crossmediaal te worden. Daarnaast zal gekeken worden naar de 

aanbevelingen die de medewerkers van Kassa in hun interviews hebben aangegeven.  

 Volgens het model is het mogelijk om van fase naar fase te gaan en de pijlen wijzen de 

mogelijkheden aan (zie model 1, pagina 11). Het is voor Kassa het meest logische om stapje voor 

stapje naar content delen en volledig crossmediaal opereren verder te gaan, aangezien Kassa nu al 

in de fase con-collegialiteit zit van het model van Dailey, Demo en Spillman.  

 Voordat vanuit de huidige situatie de fase content delen bereikt kan worden, moet een aantal 

dingen gebeuren. Zo moet er regelmatig overleg plaatsvinden om ideeën met elkaar uit te 

wisselen. Eigenlijk zouden de vier eindverantwoordelijken elke week of in ieder geval elke maand 

zo’n overleg moeten plannen. Helaas is al gebleken dat een groot gedeelte van deze 

eindverantwoordelijken daar geen tijd voor(over) heeft. Daarom zou het een plan kunnen zijn om 

zoals Alex aangeeft om één trap lager te gaan en “dat iedere eindredacteur polst bij zijn groep wie 

het leuk zou vinden in een commissie te zitten.”60 Hierdoor zou er wel een overleg plaatsvinden om 

ideeën uit te wisselen en de redacteur kan deze ideeën weer één op één overleggen met zijn of 

haar eindredacteur. 

 Wanneer er zo’n overleg bestaat is het makkelijker om elkaar feedback te geven over hoe een 

verhaal het best in omloop kan worden gebracht. Daarbij is het vooral belangrijk om aan te geven 

voor welk medium een onderwerp het meest geschikt is. Door de overleggen kunnen speciale 

projecten op een regelmatige basis worden ingepland. En dan kan ook nog in het overleg worden 

bepaald wanneer het project in omloop kan worden gebracht. Kortom, om in de fase content delen 

te komen, moet Kassa op het overkoepelende niveau van het mediaplatform als geheel een overleg 

inplannen tussen de verschillende redacties waarbij het voornamelijk zal gaan om crossmediaal te 

produceren. Op het moment dat Kassa dit heeft bewerkstelligd kan er nagedacht worden over de 

volgende fase. Wanneer ze hiernaartoe gaan werken zal Kassa volledig crossmediaal kunnen 

worden. 

 Zoals is gebleken uit het onderzoek delen de binnen het Kassa-platform ondergebrachte 

mediavormen nauwelijks content met elkaar. Alleen de website plaatst content van het tv-

programma, radioprogramma en digitale themakanaal. Wanneer men echt crossmediaal wil gaan 

worden zal hier toch verandering in moeten komen. De redacties moeten niet alleen gaan 

overleggen, maar ze moeten het aandurven om op reguliere basis en over de hele breedte van het 

                                                 
59 Interview Klaas , 16 april 2008, Bijlage 3. 
60 Interview Alex, Bijlage 11 
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platform content die de ene redactie produceert te gaan delen met de redacties van de andere 

media. Hierdoor zullen de toevalligheden minder worden en wordt het normaler om te gaan 

samenwerken. 

 Maar voordat Kassa volledig crossmediaal kan worden is er binnen de VARA een verdere 

bewustzijnsverandering nodig die al door het opleidingstraject in gang is gezet. De eilandjes 

moeten namelijk partners worden met een gezamenlijk doel. Het doel van Kassa is volgens Fos om 

“een boodschap te verpakken en deze op verschillende media te verspreiden.”61 Volgens Fos 

worden er dan zoveel mogelijk doelgroepen bereikt. Het is de bedoeling dat hiervoor de krachten 

van de verscheidene media gebruikt worden.  

 Het model geeft aan dat er nu gecombineerde teams moeten ontstaan. Helaas hebben de 

redacties hier slechte ervaringen mee doordat de redacties door de diverse media zo’n verschillend 

werkritme hebben. De redacties zullen hierdoor niet snel open staan voor deze verandering. Maar 

misschien is het te overwegen om de garing van de content samen te doen en de uiteindelijke 

content per medium zelf te schrijven. Hierdoor kunnen de media een complementair geheel 

vormen en ontstaat er geen verschraling. 

 Volgens het model van Dailey, Demo en Spillman moet er een speciaal bureau of redacteur 

komen die de content inplant. De medewerkers van Kassa zijn hier een groot voorstander van. Ze 

willen graag dat er een soort van overkoepelende hoofdredacteur/coördinator komt die inzicht 

heeft in wat de redacties doen en hier beslissingen over kan nemen. Ook Fos erkent dat het nodig 

is om zo’n coördinator aan te stellen. “En we gaan daar ook een coördinator benoemen die het 

geheel een beetje aanstuurt.”62 

 Ten slotte is het heel erg belangrijk om te bepalen wat de sterke punten van elk medium zijn 

en daar gebruik van te maken tijdens het in omloop brengen van een verhaal. Het is de bedoeling 

van het model dat dit wordt gedaan door een gedeelde redacteur, maar veel medewerkers zien de 

coördinator in deze positie, omdat deze overzicht over het hele platform heeft. Ook Fos beaamt dat 

hier verandering in moet komen: “We doen veel op verschillende platforms, maar dat zei ik al, 

maar ik wil wel dat we veel scherper gaan kijken van waar willen we het grote publiek bereiken en 

populairder zijn, als je het zo wil noemen. En waar willen we veel meer de verdieping in gaan. En 

waar willen we specifieke groepen met verdiepende informatie bereiken. En ook overtuigend zijn 

voor die groepen. En dus niet alleen, ik zou bijna zeggen, op een vluchtige manier informeren. Dat 

onderscheid moet sterker gemaakt worden vind ik.”63  

 Dit zijn de punten die aangegeven worden door Dailey, Demo en Spillman. Hierbij moet wel in 

gedachte gehouden worden dat crossmedia een begrip is, wat zich nog steeds ontwikkelt. Kassa zal 

hierdoor de ontwikkelingen moeten blijven volgen om met de tijd mee te gaan.  

 De punten uit het model komen heel erg overeen met de aanbevelingen die de medewerkers 

hebben gegeven. Toch is daar nog één punt wat terug bleef komen en dat is een verhuizing naar 

een gezamenlijke locatie. Het model van Dailey, Demo en Spillman geeft niet aan dat deze 

verhuizing nodig is, maar bij de medewerkers is dit een terugkerend idee. Dit komt doordat de 

internetredactie op de derde verdieping zit, de Kassa tv-redactie op de vierde en Radio Kassa en 

                                                 
61 Interview Fos , Bijlage 9. 
62 Ibidem, Bijlage 9. 
63 Ibidem, Bijlage 9. 



Scriptie Iris de Groot  35 

 
 
ConsumentenTV op de zesde. De medewerkers vinden het nodig dat hier verandering in komt. Ze 

denken dat hierdoor meer interactie ontstaat en dat de redacties elkaar inhoudelijk beter gaan 

kennen. Ook aan dit vestigingsprobleem wil de VARA wat gaan doen. Volgens Fos komt er 

binnenkort een grote interne verhuizing. “En dat komt erop neer dat we alle speerpunten centraal 

bij elkaar gehuisvest willen organiseren. En dat betekent in het geval van 

Kassa/Consumenteninformatie dat de mensen die bezig zijn met het themakanaal, met radio, met 

de tv-uitzendingen, met internet bij elkaar komen te zitten. En daarbij is natuurlijk niet vanzelf de 

synergie groter geworden, maar de kans dat mensen onderwerpen delen, ideeën uitwisselen, dat je 

elkaar kunt helpen bij eh… de ontwikkeling neemt wel toe. Want je bent gewoon in de natuurlijke 

nabijheid van elkaar.”64  

 Dit betekent voor de medewerkers dat er een eerste stap in de goede richting wordt gezet door 

de VARA. Nu moeten zij nog laten zien dat er onder het personeel een wil aanwezig is om 

crossmediaal te zijn. Hun eerste stap zou het organiseren van een regelmatig overleg kunnen zijn. 

                                                 
64 Interview Fos , Bijlage 9. 
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7.1 Bijlage 1 Vragenlijst interviews 

 

Algemene informatie 

 

Opleiding     ……………………………………………….. 

Wat is uw functie?    ……………………………………………….. 

Voor welk medium werkt u?  radio / tv / themakanaal / website 

Hoe lang werkt u bij Kassa?  ……………………………………………….. 

Wat zijn uw werkzaamheden? ……………………………………………….. 

Werkt u alleen of in teams?  ……………………………………………….. 

 

Kijkt of luistert u ook naar de andere media van kassa? 

Schrijft u ook voor andere media? 

Maakt uw medium wel eens promotie voor een ander medium? 

Denkt u dat de samenwerking met andere media verbeterd kan worden? 

 

Plant u speciale projecten samen met redacteuren van andere media? 

Wat is er volgens u nodig om crossmediaal te zijn? 

Vindt u dat er nadelen of voordelen van crossmedia zijn? 

 

Extra vragen 2 

Luistert u naar het radioprogramma? 

Kijkt u naar het themakanaal? 

Kijkt u naar de website? 

Kijkt u naar het tv-programma? 

 

Extra vragen 3 

Zo ja, voor welke media en wat heeft u dan geschreven? 

Werkt u samen met redacteuren van andere media? 

Komt dit vaak voor? 

 

Extra vragen 4 

Wanneer denkt u dat er sprake is van crossmediaal? 

Denkt u dat Kassa (afdeling consumenteninformatie) crossmediaal is? 

Kunt u de volgens u ideale crossmediale situatie beschrijven? 

Vindt u het fijn dat de verschillende media in hetzelfde gebouw zitten? 

Is het genoeg dat u samen in hetzelfde gebouw zit of zou u liever ook op dezelfde verdieping 

zitten? 

Vindt u uzelf genoeg opgeleid tot een crossmediale redacteur? 

Is uw werk door de crossmedialiteit veranderd? 
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Vindt u het moeilijk om met redacteuren van andere media om te gaan? 

 

Extra vragen 5 

Vindt u dat de kwaliteit van de items achteruit gaat door crossmedia? 

Bent u bang dat ze gaan reduceren in het personeel? 

Vindt u dat u onder druk staat wanneer u een item voor meerdere media maakt? 

Heeft u hier een oplossing voor? 

Maakt crossmediaal u bang dat u hier niet voor gekwalificeerd bent? 

 

Extra vragen redacteur die voor meer dan één medium werkt 

Vindt u het fijn om ook voor andere media te werken? 

Komt u wel eens in tijdnood doordat u ook voor andere media werkt? 

Vindt u dat u zich moet aanpassen als u voor een ander medium werkt? 

 

Extra vragen eindredacteuren 

Zijn er vergaderingen waarbij alle media van het platform bij aanwezig zijn? 

Wordt er tijdens deze vergaderingen besproken welk onderwerp het beste bij welk medium past? 

Worden er ook speciale projecten gepland waaraan meerdere media aan samenwerken? 

Worden deze speciale projecten dan ook op dezelfde dag en tijd in omloop gebracht? 

Is er een redacteur die de content voor alle media in de gaten houdt? 

Worden er teams van meerdere redacteuren van meerdere media gevormd? 

 

Kunt u door de kwaliteiten die uw medewerkers hebben, crossmediaal zijn? 

Denkt u dat het nodig is dat de redacteuren meer crossmediaal gaan denken? 

Denkt u dat de redacteuren door een cursus meer crossmediaal gaan denken? 

Let u tijdens het vervullen van een vacature op de ervaring van een redacteur met crossmedia? 
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7.2 Bijlage 2 Vragenlijst interviews (strategisch niveau) 

 

Wat is volgens u crossmedia? 

Wat doet volgens u Kassa aan crossmedia? 

Kan dit nog verbeteren? 

 

Wat zijn de crossmediale bedoelingen van de VARA met Kassa? 

Wat zijn de doelstellingen van de VARA voor Kassa? 

 

Hoeveel en welke media zijn er voor nodig om crossmediaal te zijn? 
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7.3 Bijlage 3 Uitwerking interview Klaas 16 april 2008 

 

I: Echt heel veel nieuws op de site gezet, thema artikelen bedacht, allemaal samen met andere 

stagiaire, maar wel echt ook eigen inbreng en dat was voor mij heel erg fijn, en leuk team 

K: Vooral voor de kassa-site gewerkt? 

I: ja, echt alleen voor de Kassa-site. Ja, af en toe dingetjes als Renate er niet was voor 

consumentenTV. De uitzending erop zetten, dat zijn echt maar hele kleine dingetjes, daar hebben 

we niet heel veel voor gedaan. En Radio Kassa itemizen, Kassa itemizen en dan erop zetten, ja dat 

soort dingen eigenlijk.  

K: Heel goed.  

I: daar heb ik eigenlijk mee, zoals ik het zie is de internetsite wat alles bij elkaar brengt. 

K: dat is waar. Beetje de spil. 

I: Ja  

K: in het geheel 

I: Dat is wel heel erg belangrijk daar kan je eigenlijk niet zonder. 

K: nee,  

I: wat dat betreft denk ik dat internet dat ook alleen maar kan doen 

K: ja, dat is wel waar, ja dat is ook ooit een wijs besluit g eweest om eeh, van de VARA-directie om 

inderdaad een zelfstandige afdeling Nieuwe Media te maken. aanvankelijk was daar wel wat 

weerstand tegen, zoiets van, internet werd gezien als diensverlenend aan radio en 

televisieprogramma’s en eh, vanuit die filosofie lag het voor de hand om niet een zelfstandige 

afdeling te maken, maar om ondergeschikt te maken aan zal ik maar zeggen aan radio en televisie. 

Maar het is een wijs besluit geweest om dat niet te doen, omdat daarmee werd onderkend dat 

internet ook een eigen dynamiek heeft en een eigen publiek trekt en andere manieren kent om 

mensen te binden. 

I: ja het heeft ook een eigen publiek 

K: het heeft een eigen publiek en het heeft eigen middelen om mensen aan zo’n site te binden. 

Dus op een gegeven moment en ik d enk dat we bij Kassa als eerste dat hebben onderkend dat wel, 

maar dat heeft eh, wel, ik heb ook met Alex behoorlijk wat weerstand moeten overwinnen samen 

om het argwaan ten opzichte van sommige internetredactie die wat weg te nemen. Dat is op zich, 

ja, op een gegeven moment heeft iedereen wel gezien dat, heeft goed gewerkt, je moet zorgen dat 

je contact hebt, maar het is ook goed wanneer er een clubje zit die er een eigen agenda op na 

houdt. Eigen ideeën en eigen inbreng.  

I: maar is het ook niet zo, want nu zitten ze allemaal apart, om bij elkaar te gaan 

K: ja, fysiek moet het sowieso veranderen. Zorgen dat ze met z’n allen op 1 afdelingen zitten. 

Hopelijk wordt daar deze zomer eindelijk werk van gemaakt, want dat is natuurlijk, daar begint het 

mee, of daar zou het eigenlijk mee moeten beginnen. Zodat je elkaar voortdurend tegenkomt en 

makkelijk even door de zaal kan roepen, denk je hier nog even aan of omgekeerd, hoe staat het 

daarmee. 

I: ja, ik miste dat een beetje 
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K: te geïsoleerd opereerde? 

I: Ja, en ik heb het idee dat er tussen rad 

io Kassa en Kassa veel meer samenwerking is. 

K: Nee, juist helemaal niet. ik denk dat er meer overleg is tussen de internetredactie en Kassa tv 

dan Kassa-tv en radio. Dat is juist helemaal niet zo 

I: Maar er zijn toch ook af en toe onderwerpen die dan samen worden uitgewerkt? 

K: Ja, daar ben ik dan mede voor verantwoordelijk, om dat te doen, om inderdaad, onderwerpen 

aan te dragen en te verzinnen. Die het liefste op alledrie de platforms een rol kunnen spelen. En 

dat is eigenlijk tot nu toe nou… 1 of 2 keer, 2 keer gelukt.  

I: tijdens mijn stage heb ik het 1 keer meegekregen. 

K: we hebben 1 keer een uitzending gemaakt op tv over internetwinkels.  

I: dat was eerst op de radio en daarna op de televisie. En later hebben we nog iets vergelijkbaars 

gedaan met ooglaserklinieken.  

I: ik heb inderdaad gezien dat Frans daarmee bezig was met een enquête.  

K:Heeft hij daar ook een enquête over gemaakt? 

I: Ja, volgens mij wel het ging over ooglaseren. Ik was al wel weg, maar ik lees nog de 

nieuwsbrief.  

K: Ja, ja dat hebben we inderdaad, daar hebben we het omgekeerd gedaan. Eerst een uitzending 

gemaakt voor Kassa op televisie en de volgende maandag een radio-uitzending. En eigenlijk was 

het de bedoeling dat in die radio uitzending ruimte kwam voor de vragen naar aanleiding van de 

televisie-uitzending, je kan je voorstellen dat na zo’n televisie uitzending, er nog een boel vragen 

liggen bij mensen daarover. Dus het oorspronkelijk idee was om dan 1 of 2 deskundigen in de 

studio te hebben op maandag om dan vragen van kijkers te beantwoorden, maar dat is om wat 

voor reden dan ook, dat is me een beetje ontgaan, niet gebeurt, er waren dus wel deskundigen, 

maar de vragen kwamen eigenlijk al uit een eerdere enquête.  

I: Ja, het is ook nog zo dat er een samenwerking met het blad is geweest over slapen. Dat is ook 

op internet geweest, ook op radio, maar niet op televisie. Er mist er altijd 1. 

K: Dus de ambitie is er wel om het breder te maken en daar hoort dan tegenwoordig ook vanaf 1 

september het magazine bij. Dan krijgen we dus een Kassa-magazine.  

I: hij komt vanaf 1 september 

K: Ja, naar alle waarschijnlijkheid wel. Dus we hebben nu ook wel een maandelijks overleg tussen 

de eindverantwoordelijken van tv, radio, internet en het magazine. Om inderdaad te kijken van 

nou ja dat magazine bijvoorbeeld als thema neem voeding kunnen we dat niet verbreden zodat 1 

aspect op televisie kunnen brengen en een ander op radio en op die manier elkaar versterken. Het 

effect ook versterken van wat je doet. 

I: maar dat is eigenlijk dus door het blad gekomen?    

K: nee, is niet echt door het blad gekomen, dat is eigenlijk meer gekomen doordat ik zelf vond dat 

ik in een isolement opereerde dus dacht van nou kom laten we gewoon eens een maandelijks 

overleg starten met die verantwoordelijke en daar een soort van agenda vaststellen van wat gaan 

we nou de komende maanden aan projecten die we, waar welke een rol in kunnen spelen en het 

eerstvolgende wordt dan KPN. KPN is de grootste klachtenleverancier van Kassa, en eind mei de 

laatste aflevering van Kassa komt geheel in het teken te staan van de klachten die we over KPN 

hebben gekregen. De vrijdag daarvoor komt er een soort achtergrond reportage in Kassa radio 



Scriptie Iris de Groot  47 

 
 

  

over hoe zit dat bedrijf in elkaar, mensen die zicht hebben op hoe zit dat bedrijf in elkaar, die 

kunnen aangeven van het zijn geen incidenten, maar het heeft te maken met de organisatie van 

dat bedrijf dat daar alsmaar klachten over komen en eh en begin mei, eind april begin mei, komt 

er op de site weer een enquête over de klachtenbehandeling van KPN, mensen kunnen aangeven of 

ze ooit klachten hebben gehad over KPN en over die dochtermaatschappijen. 

I: ik heb ook een aantal klachten dus ik kan er ook aan mee doen. 

K: en dan inderdaad hoe zijn die klachten opgelost of zijn ze opgelost. Wat de ervaringen van 

mensen zijn met de klachtenbehandeling van KPN dus en dan het magazine gaat waarschijnlijk in 

het eerste nummer kijken wat KPN in die tussenliggende maanden gedaan heeft met dit alles.  

I: 1 september komt het eerste nummer uit, dus  

K: Ja, het komt 1 september uit dus dan hebben ze een paar maanden de tijd om, drie maanden 

de tijd gehad om, waarschijnlijk zullen ze aangeven, is mijn verwachting dat ze met name op het 

gebied van klachtenbehandeling de organisatie sterk gaan veranderen. En dan kunnen we 

inderdaad in september gaan kijken nou hoe is de stand van zaken.  

I: zo doet elk medium mee. 

K: Ja, weet je het aardige is dat wat we gaan doen is met KPN praten, dit zijn we van plan en zo 

gaan we het aanpakken, je hoopt dat je daardoor nog meer impact hebt. Dus nog meer gewicht in 

de schaal kan leggen op een moment dat je. Het zijn geen incidenten, het is een structureel 

probleem, Gaan jullie dat ook structureel oplossen. Dat is de hoop die je hebt. Dat dat ook meer 

gewicht in de schaal brengt.  

I: dat wordt een interessant onderwerp. 

K: Ja nou, het is de impact naar het bedrijf toe wat daarmee vergroot wordt, maar het moet 

natuurlijk ook wel een effect hebben op elkaar. Dat je mensen attent maakt op dat blad dat er gaat 

komen. Waar dan het vervolg in komt, radio verwijst naar de televisie die weer verder gaat op die 

klachten en dat je een doorverwijs situatie krijgt. En de enquête wordt dan ook op tv in 1 van de 

kassa uitzendingen aangekondigd en promo’s zodat we mensen ook w eer naar de site sturen, om 

eh, 

I: dat zou eigenlijk de ideale situatie zijn? 

K: nou, dat is dan voor het eerst nu dat dat moet gaan lukken. Zo breed.  

I: denkt u dat dat alleen mogelijk is bij bepaalde onderwerpen of met elk onderwerp? 

K: nou, niet met elk onderwerp, maar met een aantal ik kan me haast voorstellen dat we gewoon 

eh, daar maken we nu een beginnetje mee dat we gewoon een jaaragenda maken bij wijze van 

spreken van dat je een aantal grote projecten op de kaart zet. En Voeding is er daar bijvoorbeeld 1 

van. Om gezonde voeding waar je bijvoorbeeld altijd verschillende aspecten bij kunt gebruiken, en 

de een kan zeggen we richten  ons op E -nummers en de informatie die op verpakkingen staat en 

de ander kan kijken naar bestrijdingsmiddelen,  

I: iedereen kan dus zijn eigen invalshoek zoeken. 

K: ja, iedereen kan zijn eigen invalshoek zoeken, en op een plek komt dat dan bij elkaar, die 

informatie, zodat je daar een dossier hebt, waar mensen uit kunnen putten die daarin 

geïnteresseerd zijn. 

I: en dat zal waarschijnlijk op de site komen? 
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K: ja, dat is het meest voor de hand liggend, daar moet een plek zijn waar al die informatie 

makkelijk te vinden is.  

I: Ik wil toch nog even graag weten wat uw functie precies inhoudt? 

K: officieel ben ik coördinator bij Kassa-tv. Dus zeg maar de tweede man bij Kassa televisie, maar 

voor dit jaar hebben we dus bedacht dat het goed zou zijn dat ik me vooral bezig hou met 

inderdaad crossmediale projecten. Dus de samenwerking tussen de verschillende Kassa’s. Dat 

antomeer.  

Het probleem is alleen dat ik, hoe moet ik dat zeggen, dat ik, de naam coördinator geeft dat wel 

aan dat ik verder geen bevoegdheden heb. Ik ben geen hoofdredacteur of iets dergelijks. En dat 

wreekt zich, niet dat ik hoofdredacteur zou willen zijn, maar als je dus echt verder wil met die 

crossmediale samenwerking, dan denk ik dat het heel erg nodig is om een centraal figuur is die 

uiteindelijk de bevoegdheid heeft om te zeggen en zo gaan we het doen. En die ook zorgt dat er, 

nou ja je kan je voorstellen dat, wij krijgen natuurlijk als kassa televisie de meeste mail van alles 

eh daar zitten onderwerpen bij die uitermate geschikt zijn om inderdaad op kassa-tv te 

behandelen, maar er kunnen ook onderwerpen bij zijn waarvan je kan zeggen die zullen eerder 

geschikt zijn voor radio of op internet. Noem maar op.  

I: moet iemand bepalen voor welk medium? 

K: Nu hebben we eigenlijk allemaal zoiets van, dit is ons eigen handeltje en dat houden we bij ons 

en het is meer toeval als, een mooi voorbeeld was vorige week, we hadden in Kassa-tv gepland 

een onderwerp over olie verversen in auto’s en nou Kassa-tv had er behoorlijk wat werk van 

gemaakt. Dan zie, hoor je dat eerst voorbij komen op de radio op donderdag zonder enige 

doorverwijzing naar de televisie-uitzending en dan komt het ook nog eens op Consumententv op 

vrijdag en daar konden we op het laatste moment omdat ik er toevallig bijstond toen dat 

uitgezonden werd, riep ik, roep even in de afkondiging dat mensen morgenavond in Kassa-tv meer 

over dit onderwerp kunnen horen. Maar dan gebeurt dat dus eigenlijk zonder enige coördinatie 

door drie redacties tegelijkertijd en dat is natuurlijk eigenlijk niet iets wat zou moeten. En ik zit niet 

in een positie, ik kan dat wel zien en aankaarten, maar ik zit niet in de positie om er wat aan te 

doen. Dus ik kan er alleen maar voor pleiten dat mensen wat vaker met elkaar overleggen, maar ik 

heb verder geen bevoegdheid om te zeggen: heej  

jongens, vanaf volgende week gaan we dat anders doen,  

I: maar dat wordt dus ook eigenlijk niet gedaan, iedere redactie heeft zijn eigen agenda en er is 

niet een vergadering waarin de redactie of in ieder geval de eindredacteuren dat die samen.. 

K: Nee, het enige wat dus gebeurt is dat de internetredactie altijd aanwezig is op de kassa tv 

vergadering. En misschien ook wel op de Kassa radio vergadering. Maar dat weet ik niet zeker.  

I: Zover ik weet, toen ik hier was niet. 

K: Soms zit er iemand van ConsumentenTV bij de Kassavergadering, maar dat is ook vrijblijvend 

en lang niet elke week. Dus gestructureerd is er eigenlijk niks. Marieke, dat is de programmaleider 

informatieve programma’s, die wilde dat van de grond trekken. Maar vanuit die redacties zelf is er 

niet een enorme prikkel om dat te doen. Dus zou het onder haar leiding gaan gebeuren, maar zij 

heeft het weer veel te druk om dat te doen en daarom gebeurt het niet. Dus weet je wel, de wil is 

er aan de ene kant wel om wekelijks even een halfuurtje bij elkaar te komen, van jongens wat 

gaan jullie doen, wat gaan jullie doen? Maar het komt er in de praktijk niet van, omdat iedereen 
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het druk genoeg heeft met zijn eigen dingetje. En dan moet er iemand zijn die zegt, van ja ik trek 

die kar. Dat die club bij elkaar komt.  

I: en dat zou dus eigenlijk die centrale figuur moeten zijn? 

K: ja, ik doe dat dus nu wel voor de langere termijn projecten, maar niet voor die dagelijks overleg 

of wekelijks overleg, wat er gewoon eigenlijk zou moeten zijn om een goede coördinatie tot stand 

te brengen tussen de programma’s. Dus het zou best tijd kunnen worden voor een zeg maar 

hoofdredacteur consumentenzaken. Die ook echt als taak heeft om ook die dagelijkse gang van 

zaken goed te coördineren.  

I: dat idee heb ik ook een beetje, daar zoek ik ook een beetje naar. Ik heb al een bepaald idee dus 

daarom heb ik ook zo’n vraag van wat zou er eigenlijk moeten verbeteren. Ik denk dat dat een 

heel belangrijk punt is zo’n centrale figuur.  

K: Ja, inderdaad zorgen dat die redacties bij elkaar komen op 1 afdeling dat zou het veel 

gemakkelijker maken, is een heel belangrijk punt, denk ik. Dat kan het ook veel makkelijker 

maken om even rond de tafel te gaan zitten 1 keer per week of misschien twee keer per week.  

I: het lijkt me ook dat ze dan veel meer weten van elkaar, van de onderwerpen die op dat moment 

spelen. Dat dan wel meer gesproken wordt met elkaar. En ik denk dat dat een beetje mist. 

K: dat missen we nu en dus dat fysiek bij elkaar brengen van die redacties is belangrijk en een 

tweede stap zou kunnen zijn om iemand in ieder geval verantwoordelijk te maken om te zorgen 

dat dat overleg er ook echt komt en dat er knopen in worden doorgehakt en dat daar waar het 

nodig is iemand kan zeggen van zo gaan we het doen. Ik bedoel de meeste dingen zijn altijd wel in 

goed overleg op te lossen, maar soms moet er gewoon, omdat iedereen zijn eigen belangen heeft, 

moet er iemand boven die belangen staan en kan zeggen ja sorry, maar dit belang moet nu even 

wijken.  

I: denkt u dat er nu eigenlijk sprake is van crossmedia of denkt u dat het nog verder moet om 

crossmedia te zijn? 

K: Ja, dat is nu nog maar mondjesmaat, ik bedoel, laat ik zeggen dat je daarvan 60% bereikt hebt 

en er valt nog een heleboel te winnen op dat punt. En grappig genoeg zie ik dat nog eerder tussen 

met name radio en televisie dan met internet, daar loopt het heel aardig mee die wederzijdse en 

dat geldt voor radio en internet ook wel denk ik, maar juist radio en televisie zijn twee werelden. 

En dat kan eigenlijk niet.  

I: er zit dus eigenlijk helemaal geen communicatie tussen die twee? 

K: alleen toen, Alleen maar toevallig. En dat geldt eigenlijk ook voor consumentenTV. Daar is 

eigenlijk, hoewel Rens, dat is de eindredacteur van Kassa-tv is eigenlijk ook de eindredacteur van 

ConsumentenTV, maar daar heeft hij het eigenlijk veel te druk voor dus het is ook meer toeval als 

daar een samenwerking wordt bereikt of goede afspraken onderling worden gemaakt dan dat dat 

automatisch volgt door de manier waarop het georganiseerd is.  

I: ja, dat had ik ook het idee met dat verzekeringsonderwerp. Op een gegeven moment was 

internet daar zeer druk mee. In dezelfde week kwam het in radio Kassa, je zag het in 

consumentenTV, en in Kassa, maar geen van alleen verwezen ze naar elkaar. Van kijkt u ook naar 

Kassa. Dat miste ik echt helemaal.  

K: nee, dat ik een treurige zaak. Dus daar valt nog heel wat te winnen.  
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I: er zijn ook voorbeelden waarbij de media in verschillende gebouwen zitten. Het zit hier niet op 

dezelfde verdieping of dezelfde kamer, maar is dat wel beter dan in verschillende gebouwen.  

K: Ja, dat denk ik wel, maar daar heb ik geen ervaring mee. Maar ik kan me voorstellen dat dat 

het nog moeilijk maakt. En nu lopen we nog bij elkaar binnen ik bedoel de derde en vierde  

verdieping liggen niet zover van elkaar. Nee, als we dan ook nog een keer in andere gebouwen 

zouden zitten zou het helemaal een ramp zijn.  

I: zijn er eigenlijk al redacteuren die ervoor opgeleid zijn om crossmedia te doen of juist nog niet, 

lopen ze nog achter? 

K: ja, het is niet een… ik tref ze bij radio en televisie in ieder geval niet aan. Bij de internetredactie 

wel meer. Daar wordt wel meer denk ik op die manier gedacht, maar ja, dan doet zich ook het rare 

fenomeen voor, van wat ik tot nu toe heb meegemaakt dat internetredacteuren die tot nu toe een 

deel van hun tijd op de kassa-redactie doorbrengen  

I: Renate nu? 

K: die blijven er een beetje bijhangen en dat ligt niet aan die personen, want ik heb het daarvoor 

met Jeroen meegemaakt en de ambitie om echt mee te gaan werken aan het televisieprogramma 

dat zou namelijk goed zijn, denk ik, voor het crossmediaal denken als die mensen o ok volledig mee 

zouden draaien als redacteur of als er bijvoorbeeld mensen over zouden stappen van de ene naar 

de andere medium en daar weer een tijdje gaan werken. Dat zou ontzettend kunnen stimuleren 

dat crossmediale, maar daarbij merk je dan toch dat er een ehhh, hoe moet ik dat nou zeggen, dat 

die redacteuren van Nieuwe Media niet serieus genoeg worden genomen door de collega’s van de 

radio en de televisie. Of meer van ja, dat is jullie terrein en dat is toch anders dan echt 

journalistiek werk. Snap je, dat is een beetje. 

I: Ik heb ook het gevoel dat tv-redacteuren internet minderwaardig vinden.   

K: nee, dat geloof ik niet, nou wat zal ik daarvan zeggen.  

I: het is misschien heel cru gezegd, maar ik heb het gevoel dat dat zo is. 

K: wat natuurlijk vergeleken bij een x aantal jaren geleden een enorme winst is dat bijvoorbeeld er 

geen tv-redacteur zal zijn die niet het belang ziet om een goed artikel voor de internetsite te 

maken bij zijn onderwerp. Eh, dat wordt heel goed gedaan, over het algemeen vind ik dat het heel 

goed gedaan wordt. Daar wordt behoorlijk wat zorg aan besteed. Dus in die zin wordt het belang 

van de site wel onderkent. Maar voor de rest denk ik dat, nou ja, ik denk dat het misschien wel zo 

is dat wij denken, ik praat dan maar over wij als de journalisten van radio en televisie, van internet 

is toch vooral knippen en plakken. En niet in eerste instantie, in die zin de collega’s die daar 

werken zullen we journalistiek gezien minder serieus nemen. Ik denk dat dat wel een rol speelt. En 

dat het jammer is, want het is onzin, want het is toevallig dat de een bij internet binnen komt 

rollen en de ander rolt binnen bij radio en televisieredactie. En de achtergronden van die mensen 

zijn over het algemeen behoorlijk vergelijkbaar. Dus het is onzin en het zou goed zijn als er veel 

meer, ik denk dat het het crossmediale denken wel zou stimuleren, als er veel meer uitwisseling 

plaats zou vinden. Als we dus een redacteur van internet ook echt eens een tijdje volwaardig 

meedraait in een kassa-redactie en o mgekeerd. In ieder geval heeft het mij erg geholpen om iets 

verder te kijken dan mijn neus lang is doordat ik op een gegeven ogenblik ¾ jaar, bijna een jaar, 

de dagelijkse leiding had van ConsumentenTV. Waardoor je ook even weer een ander perspectief 

krijgt. Nou het is ook een medium en daar kan je ook dingen mee. Dus dat zou heel goed kunnen 

helpen. Maar dan moet er dus inderdaad iets overwonnen worden. Of er moet een heel bewust 
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beleid gevoerd worden van luister eens Renate jij gaat volgend jaar een heel jaar voor Kassa 

werken en je brengt je ervaring mee van de nieuwe mediaredactie. En dat willen we op de een of 

andere manier terughoren.  

I: Maar ik kan me ook voorstellen dat meer met teams gewerkt zou kunnen worden.  

K: dat zou ook kunnen,  

I: bijvoorbeeld 3 mensen samen 1 onderwerp laten behandelen.  

K: ja, dat zou ook heel goed kunnen.  

I: de 1 voor internet en de ander voor radio en nog een ander voor televisie.  

K: ja, daar heb ik wel enige ervaring mee, maar dat is heel erg lastig. Daar heb ik ervaring mee 

met die uitzending over die webwinkels. Waarbij dus op een gegeven moment een verslaggever 

van televisie aan de slag moest en een verslaggever van radio en ik was de researcher zal ik maar 

zeggen. Dat was dus een miniteam, maar de werkwijzen zijn zo versschillend. Een tv-verslaggever 

is gewend dat ie vooral zorgt voor de, dat ie dus eigenlijk zorgt dat de informatie hem wordt 

aangeleverd die in een item moet zitten en dat ie vooral bezig moet zijn dat dat op een zo mooi 

mogelijke manier gebeurt. Dat er een heel mooi item over wordt gemaakt, terwijl die radio-

verslaggever is gewend om zelf de research te doen en op grond van die eigen research zelf ook 

een invulling te maken van hoe een item eruit komt te zien. Dus dat is makkelijker eh.. moeilijker 

dan je zou denken, omdat elk medium kennelijk zo zijn eigen werkwijzen kent.  

I: maar als ze dus een soort van stage bij een ander medium lopen dan op een gegeven moment 

leer je het wel kennen.  

K: je leert het wel kennen. 

I: misschien wordt het dan makkelijker? 

K: ja, je leert het wel kennen, maar het blijft moeilijk om echt een team te vormen, die samen een 

onderwerp bij de kop neemt zal ik maar zeggen. Maar ik bedoel dat het moeilijk is wil niet zeggen 

dat het niet moet gebeuren maar eh.. daar zitten dus w el wat haken en ogen aan. Het is niet van 

oh, die drie gaan het samen doen en dat wordt wel wat. Je moet echt nadenken over die 

verschillen die er in de productiewijze zitten.  

I: dus het is ook niet zo dat een radio-verslaggever iets voor televisie zou kunnen maken. 

K: nou idealiter, maar ik zie dat vooralsnog niet gebeuren. Dat is ehh. 

I: een totaal andere wereld? 

K: ja, toch nog wel een andere wereld.  

I: heeft u zelf nog wat toe te voegen? 

K: nee, ik heb geloof ik wel mijn dingen verteld.  

I: vindt u het wel fijn om met meerder media te werken? 

K: Ik vindt het leuk ja, het prikkelt, 

I: het is extra? 

K: Ja, het prikkelt wel om daar over na te denken van wie dat kan doen.  

I: heel erg bedankt voor dit interview. Als ik nog vragen heb. 

K: je weet me te vinden. 

 

 





Scriptie Iris de Groot  53 

 
 

  

7.4 Bijlage 4 Uitwerking interview Rop 16 april 2008 

I: Ik wil graag beginnen met wat u precies doet? Ik heb wel enigszins een idee, maar wil het graag 

nog duidelijk op schrijven. 

R: Ik ben eindredacteur van Radio Kassa, Het programma bestaat nu ongeveer anderhalf jaar ofzo 

twee jaar. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, voor alle werkzaamheden, 

ik zorg ervoor dat er iedere dag weer voldoende onderwerpen zijn voor de uitzending.  

I: u werkt echt alleen voor Radio Kassa, u doet verder niets met andere media, en bent u ook niet 

bij vergaderingen van andere media. 

R: Nee, 

I: zou u dat eigenlijk wel willen? 

R: nee, wat dan zou ik iedere dag met iedereen lopen vergaderen. Mijn punt is een beetje, kijk bij 

Radio Kassa is een dagelijks programma. Naast kwaliteit gaat het bij ons ook heel erg om de 

kwantiteit. Ons werktempo is heel anders dan van bijvoorbeeld Kassa-tv. Want die hebben 1 

uitzending in de week met een beperkt aantal onderwerpen plus daar zit ook een groot verschil in 

de manier van werken voor radio en televisie. Dus dat heeft niet zo heel erg veel zin als wij heel 

veel met elkaar gaan vergaderen. Wat wel goed kan is dat er en overleg structuur is/komt, dat kan 

een vergadering zijn, maar dat kan ook gewoon het delen zijn van een elektronisch systeem. 

Waarin zij kunnen zien wat zij doen en ik kan zien wat zij doen.  

I: Nu is het volgens mij zo dat een onderwerp zonder dat jullie het van elkaar weten in dezelfde 

week op radio, televisie en consumentenTV is. En dan wordt er ook niet naar elkaar verwezen. Dat 

vindt ik wel een beetje jammer. 

R: Dat verwijt kun je ons niet maken. Want wij verwijzen altijd. Of naar Kassa op televisie, Rens zit 

ook iedere vrijdag bij ons in de uitzending. Om te vertellen wat er komt. We werken ook wel veel 

samen met de site. Daar doen we dingen samen mee. Veel productpeilingen. 

I: veel enquêtes enzo? 

R: ja we zoeken elkaar wel allemaal op, maar je hebt groot gelijk het kan allemaal veel efficiënter. 

Veel gemakkelijker zodat het meer rendement oplevert. 

I: wat denkt u dat er dan moet veranderen? Moet er een bepaald persoon komen die overzicht 

houdt op zo’n elektronisch systeem? 

R: Gek genoeg is het een kwestie van organiseren. Dat zou heel handig zijn als 1 iemand dat 

gewoon eens even zou regelen allemaal. Die even in kaart brengt van wie doet nu wat op welk 

moment van de dag en op welk moment van de week, van de maand. Dat is heel eenvoudig in 

kaart te brengen. Dan kan je ook heel snel aanwijzen van waar zijn dingen te combineren en waar 

niet. Wat bijvoorbeeld niet te combineren is of bijna niet te combineren is, is de eindredactie van 

Kassa-tv en Radio Kassa. Dat is gewoon allebei te veel en dat kun je nooit delen.  

I: dat zijn allebei te grote programma’s. 

R: Maar je kunt bijvoorbeeld wel helemaal aan het begin van de productie, de garing, de agenda, 

selecteren, de eerste selectie van onderwerpen, die kan je wel gewoon samen doen. Wij maken 

een nieuwsoverzicht dagelijks. Dat doet de site ook. ConsumentenTV doet het ook, het gebeurt nu 
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op drie plekken. Het ligt heel erg voor de hand om te zeggen: kunnen we dat niet 1 iemand laten 

doen. En het is dus vooral een soort organisatorische klus die daarvoor geklaard moet worden.  

I: denkt u dat dit komt omdat jullie nu op drie verdiepingen zitten. De 3e, 4e en dit is de 6e.  

R: Eh ja, daar komt het gewoon door. Het komt gewoon, omdat de VARA daar niet duidelijk voor 

kiest. De VARA laat het gewoon op zijn beloop. En wat je zou kunnen doen, daar heb ik namelijk 

vorig jaar zomer, eerder al, had ik een afspraak met de VARA dat ik dat zou gaan regelen als 

organisatorische klus. Dat is niet doorgegaan. Daar heeft de VARA niet voor gekozen. Het kan door 

mij komen, maar ook anderen hebben aangeboden om dat te gaan doen, maar ze laten dat 

gewoon liggen.  

I: dat is wel heel erg zonde 

R: het is meer dan zonde. En ze laten nu, ik bedoel wij willen ook graag, dat de site bij ons zou 

komen zitten. Dan had je Radio Kassa gehad, ConsumentenTV en de site. 

I: Ja, dat is toen ook uiteindelijk niet doorgegaan. 

R: ja, ze hebben gewoon uiteindelijk gezegd, nee, dat doen we niet. We zetten daar een ander 

programma neer. In plaats van dat ze hadden bedacht dat programma dat daar in die ruimte zit 

waar de site had kunnen zitten, dat ze niet ergens anders hadden ondergebracht, dan had je 

gewoon al een slag gemaakt. Dus eigenlijk is het gewoon eh, slecht beleid van de VARA, daar komt 

het wel op neer.  

I: er zijn dus wel speciale projecten, waarbij dus wel samenwerking is. Ik kan mij herinneren dat er 

op een gegeven moment, een onderwerp was over webwinkels. Dat was in samenwerking met 

Kassa-tv. 

R: Ja, Dat was niet zo’n heel gelukkig onderwerp, als ik me goed herinner, want uiteindelijk gingen 

we op radio en televisie precies hetzelfde doen. Wat je bij dit soort samenwerkingen moet zoeken 

is van hoe kan je complementair zijn. Hoe kan de radio iets doen waar de televisie op doorgaat. 

Zeg maar, of andersom. Kijk het heeft niet zoveel zin als je op de verschillende media hetzelfde 

gaat doen, want dan heeft televisie toch de meeste impact.  

I: ja dat denk ik ook, televisie trekt toch de meeste. Het heeft ook de grootste naamsbekendheid.  

R: maar het is gewoon zo, televisie en zeker op de zaterdagavond doet het ontzettend goed.  

I: het bestaat ook al zo lang. 

R: Dus uiteindelijk met je ervoor zorgen dat als je dingen samen doet dat er apotheose plaatsvindt. 

Maar het heeft vrij weinig zin dat je in de uitzending helemaal identiek bent en in het voortraject 

ben je dan ook niet efficiënt bezig. Want uiteindelijk ben je dan op twee plekken met hetzelfde 

bezig. Zo moet je het volgens mij niet doen.  

I: hoe moet het dan wel? 

R: bij dit soort samenwerkingprojecten moet je gewoon heel goed van te voren bedenken van wat 

moet er uit onze journalistieke inspanning komen, wat willen we aantonen? Bewerkstelligen? Dat is 

het doel, daarvan zeg je dan ook onderling, laten we dit tot uiting komen op televisie op 

zaterdagavond. Of je zegt nee, dat moet op de radio, maar je moet gewoon, maar daar hoort het 

eigenlijk. Ik zou zeggen op televisie op zaterdagavond bij Kassa. Hoe gaat dat ei dat daar gelegd 

wordt er precies uitzien? Nou, dat kun je ook eh, en dan moet je gaan zeggen. Hoe kunnen we de 

media die daar omheen zwerven, Radio Kassa, consumentenTV, Kassa-site, die natuurlijk ook een 

enorm bereik heeft. Mogelijkerwijs ook nog Kassa 2 of Kassa 3. Hoe kunnen die daar aan bijdragen 
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om daar eh, zo maak je volgens mij eh… zo’n samenwerkingsverband gewoon heel efficiënt. 

Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk hoor.  

I: maar het moet dan wel gedaan worden. 

R: Ja,  

I: ligt het er ook aan dat bijvoorbeeld de redacteuren nog niet goed genoeg zijn opgeleid?  

R: een kleine korte scholing kan geen kwaad, maar uiteindelijk waar het gewoon om gaat is dat als 

je, je moet een paar mensen hebben die dat gewoon een beetje in de gaten hebben, hoe dat 

werkt. En wat het ultieme crossmediale project is, dat weet nog helemaal niemand. Ik zou zeggen: 

zorg er eens voor dat je met de media die daarvoor geschikt zijn complementair bent. Dat je elkaar 

versterkt. De een kan/moet verwijzen naar het andere. Het een moet logisch voortkomen uit het 

andere. Dan bouw je denk ik wat op. Natuurlijk zijn overlappingen helemaal nooit te vermijden, 

maar je moet in ieder geval voorkomen dat je op radio of de site precies hetzelfde doet als eh. 

I: Het zou misschien ook wel meer publiek trekken: als je op zaterdag bij Kassa zou zeggen: 

maandag bij radio Kassa gaan we nog erop door.  

R: precies dat werkt goed en op de site heb je natuurlijk weer hele andere mogelijkheden om 

informatie eraan toe te voegen.  

I: ik ben er alweer bijna doorheen 

R: ha dat dacht ik wel 

I: maar ik heb ook zulke specifieke vragen daar komt al zoveel op terug. Ik wil gewoon weten hoe 

jullie hierover denken. 

R: met dit soort processen vind ik dat een bedrijf er onombondig voor moet kiezen. Je moet het 

ook helemaal faciliteren. Je moet er ook voor zorgen dat die afdeling eens eh wordt ingericht. Kijk 

hiernaast hebben we de televisiestudio voor bijvoorbeeld ConsumentenTV. Daarnaast is een 

radiostudio. Als je nou gewoon gaat terug tellen kan je hier Consumenten TV of de radio 

neerzetten. Hierachter kun je de site neerzetten. En als afsluiting kan je … Zo kun je gewoon die 

hele.. maar daar moet je voor kiezen. Dus dan moet je zeggen Radio 3 of 3FMm wij gaan jullie op 

een andere plek zetten en jullie krijgen je eigen faciliteiten daar. Ik zeg niet dat je anderen moet 

wegjagen die moet je ook gewoon goed neerzetten, maar kiest ze niet voor. Het is gewoon een 

fluitje van een cent. Er is een huisvestingsprobleem, maar dat zijn problemen die op te lossen zijn.  

I: of door juist efficiënter te huisvesten, mensen bij elkaar te zetten is er misschien ook wel een 

minder groot huisvestingsprobleem.  

R: dat lijkt mij ook. Kijk je praat nu over programma’s en redactie die altijd aan het werk zijn. Dus 

die zet je gewoon op de beste en lichtste plek. Er is hier een fantastisch uitzicht. Nee, en 

programma’s zoals die daar in de hoek zijn neergezet van die kortlopende projecten. Die breng je 

ergens anders onder. Gewoon wisselkantoor ruimtes.  

I: het zou heel logisch zijn, heeft u zelf nog wat toe te voegen of te vragen? 

R: Als jij nog wat wil weten aarzel dan niet op te bellen of te mailen.  
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7.5 Bijlage 5 Uitwerking interview Arne vrijdag 18 april 2008  

 

I: Wat doe je precies? 

A: Ik ben samensteller en eindredacteur van ConsumentenTV. Dat betekent dat ik de dagelijkse 

leiding over het kanaal heb.  

I: je doet echt alleen maar voor ConsumentenTV. Zit je ook nog bij vergaderingen van bijvoorbeeld 

Kassa, of radio Kassa? 

A: Ik zit niet bij Radio Kassa, want bij Radio Kassa hebben we natuurlijk het gemak, want we zitten 

naast elkaar op dezelfde redactie. Dan heb je sneller die interactie zeg maar. Ik heb een tijdje wel 

bij de vergaderingen van Kassa tv bij de vergaderingen gezeten, nu doe ik dat nog af en toe. Maar 

dat blijkt niet heel nuttig te zijn. Ik krijg wel alle onderwerpen en ik zit ook in de mailinglist, dus ik 

zie wel waar zij het over hebben, maar ik weet wel met welke onderwerpen zij bezig zijn en ik weet 

ook dinsdag welke onderwerpen er zaterdag in Kassa zitten. Ik kan zien dat als wij iets voor een 

bepaald programma hebben of willen hebben, dan weet ik al wel of Kassa er iets mee doet of niet. 

Dat komt zo sporadisch voor dat ik niet, het anderhalf uur vergaderen per week waard is. Het 

voldoet om die mailtjes te kunnen zien.  

I: ok, en als je hetzelfde idee, onderwerp hebt en je wil daar op doorgaan. Overleg je dat dan wel 

met Kassa? Dat gaat dan in overeenstemming? 

A: ja, dat euhm, ook als we dat later doen of eerder zoals afgelopen week hadden we over het al 

dan niet motorolie verversen van je auto. Dat was een typisch geval van crossmediaal werk, want 

Radio Kassa had het eerst en daarna hadden wij het en daarna had Kassa-tv het. Wij gebruiken 

dan wel de tv-beelden die Kassa voor zaterdag gebruikt, hadden wij vrijdag al in de uitzending, 

omdat het donderdag was opgenomen zeg maar.  

I: het is alleen met bepaalde onderwerpen, niet met elk onderwerp dat je dat dus doet? 

A: nee, je hebt inderdaad in die zin geen specialist auto’s, geen crossmediale specialist auto’s.  

I: je werkt dan ook niet met teams van bijvoorbeeld dat een verslaggever van ConsumentenTV en 

een verslaggever van TV samen op een bepaald onderwerp afgaan.  

A: Nee, 

I: je gebruikt wel de beelden van Kassa, maar je gaat daar niet samen heen. 

A: nee, omdat in dit geval, nou, het was een beetje een tijdnood verhaal. De nadelen van 

crossmediaal werken kwamen ook gelijk, het is een mooie case hoor, omdat euhm. Even kijken het 

begon, op een Kassa-vergadering. Iemand in die vergadering zei dat ie een artikel of uitzending op 

de Duitse televisie had gezien. Van waar dit over ging. Vervolgens schreef De Telegraaf erover 

toevallig. Ja, of niet toevallig, die hadden het misschien ook gezien. Naar aanleiding daarvan ging 

Radio Kassa ermee aan de slag. Maar omdat ik wist dat Kassa-tv er ook mee aan de slag ging heb 

ik tegen Radio Kassa gezegd, dan moet je even overleggen met gewone Kassa. Van euhm, want zij 

zijn er ook mee bezig weet ik, Dus toen had Radio Kassa, dat was volgens mij op dinsdag, een 

gesprekje, en dat werd op woensdag uitgezonden. En op dinsdag werd het opgenomen. En daar 

was niet iedereen heel goed van op de hoogte, dus wij dachten we nemen het wel op woensdag op, 

want we zagen het al wel in het programmaschema van Radio Kassa staan. Op woensdag gesprek, 
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die man komt langs en dan pikken wij hem bij de studio even op om ook een gesprekje op te 

nemen, maar dat was dus al op dinsdag opgenomen. Dus dat is heel lastig. Euhm, dus wij waren 

daarmee te laat, want wij hoorden dat pas op het moment dat het gesprek gaande was, en dus ja, 

op dat moment is het te laat om het nog op te nemen. Maar gewone kassa is er op donderdag mee 

aan de slag dus toen, haakten we daarmee aan. En mogen wij jullie beelden hebben? 

Wat ook nog een beetje een gedoe opleverde. Want dan kun je afvragen in hoeverre je een item 

wat op zaterdag in Kassa zit op vrijdag in ConsumentenTV moet uitzenden omdat je dat weer 

dubbelt. Zeg maar. Dus zo kwamen er verschillende aspecten van die samenwerking aan de orde 

die niet geheel vlekkeloos liepen, maar uiteindelijk hebben we het alledrie gedaan.  

I: is het dan ook zo dat elke uitzending een puntje van het olie verversen aanstipte en daarop 

doorging? Zodat het uiteindelijk een compleet verhaal werd? 

A: nee,  

I: was het dan een dubbelverhaal? 

A: nee, wij hadden puur het nieuws. In dit geval de man die roept, olie verversen is nergens voor 

nodig. Iemand die daar verstand van heeft. En wat er omheen, natuurlijk wat hoor en wederhoor 

omheen zeg maar, om het nog enigszins te relativeren maar bleef heel kort.  

Kassa-tv ging er wat uitgebreider op in. Hoe dat nou kan en hoe en waarom. Radio Kassa had een 

meer ….euhm… hing er eigenlijk een beetje tussenin. Die legde het wel uit, maar iets meer 

achtergrond dan  

I: oh bij jullie zat het in de ConsumentenNieuwsweek, ik ken natuurlijk jullie programma’s.  

A: maar het was geen complementair geheel zeg maar.  

I: zou je wel graag willen dat dat gebeurt? 

A: weet ik niet, Dat zou kunnen euhm… daar moet een verhaal zich wel voor lenen. Dan moeten 

het hele grote verhalen zijn zeg maar. Maar dat je bij wijze van spreken, ja er zijn nu KPN zit altijd 

in de klachtentop 3 van Kassa2 zeg maar. En KPN is een heel groot en heel log En daar zou je, 

over KPN zou je wel verschillende invalshoeken kunnen verzinnen nou hoe. Radio Kassa diept het 

op die manier aan en staat er een half uur bij stil. ConsumentenTV gaat er twee uur over praten. 

Kassa-tv doet het weer iets anders. Maar meestal zijn. 

I: Het hele kleine onderwerpen. 

A: Ja, de meeste dingen zijn zulke beperkte verhaaltjes dat het ook weer zonde is om te zeggen 

van ja, wij doen nu het verhaal op Kassa-tv dit is het vervolg van wat u op Radio 1 bij Radio Kassa 

kon horen.  

I: verwijzen jullie wel naar elkaar? 

A: Ja, en sowieso, ja en het lastige is natuurlijk dat, we doen het wel hoor, maar dat je 

bijvoorbeeld bij  

ConsumentenNieuwsweek die wordt ook op zondag uitgezonden. Dan kan je hooguit verwijzen 

naar hierna volgt Kassa. Want we herhalen Kassa ook, waarbij je er uitgebreider op ingaat.  

I: Kijk je eigenlijk ook naar de site, hou je die ook bij? 

A: Ja, en zowiezo is de nieuwsbrief een belangrijk onderdeel van de site. Die hou ik iets trouwer bij 

dan de site zelf. En het nieuws dat op de site staat bekijken wij ook.  

I: bij Internet doen ze nieuws, bij Radio Kassa doen ze nieuws en bij Consumentennieuws doen ze 

nieuws.  
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A: het meest verbazingwekkende is dat Radio Kassa af en toe nieuws heeft wat wij al een week 

eerder hadden. Dan denk je wel eens van jongens.. 

I: hoe kan dat. 

A: dat is iets, wat ja, een extreem slecht soort van crossmedialiteit is. Want je zou inderdaad 

ideaal gezien zou je een soort centrale nieuwsdesk moeten hebben. Die gewoon de hele dag door 

nieuwsberichten uitschrijft. Het lastige daarvan is dat, dat vergt een behoorlijke reorganisatie zeg 

maar. Alleen al praktisch dat Radio Kassa en ConsumentenTV zitten wel bij elkaar, maar internet 

zit weer ergens anders. Of je zou een internetredacteur naar boven moeten halen of je zou mensen 

van ConsumentenTV dan weer eerder moeten laten beginnen. Die beginnen meestal iets later dan 

Radio Kassa, want Radio Kassa is al om vijf uur de vorige dag bezig met het nieuws van morgen. 

Dus ja, daar kan je ook… Doordat je allemaal een ander ritme hebt, ja, het zou wel kunnen, het is 

ook omdat bijvoorbeeld redacteuren meer doen dan, nieuws wordt er vaak, zeker bij 

ConsumentenTV bij gedaan, Nu, dat kan ook, omdat wij vrijveel van Radio Kassa overnemen als 

we dat nog niet gehad hebben ofzo, er zitten standaard wel 1 of twee berichten in ConsumentenTV 

die letterlijk ook zo op Radio Kassa zijn geweest.  

I: en dan staat het ook nog een keer op internet.  

A: je zou moeten kijken hoe werkbaar het is, maar je zou natuurlijk veel efficiënter, dat nieuws zou 

veel efficiënter kunnen.  

I: ik denk ook dat het beter zou werken als iedereen bij elkaar zit. Gewoon allemaal op 1 vloer. 

A: ja, dat denk ik ook 

I: denk je dat het nu niet uitmaakt? 

Alleen al dat je elkaar kent is al. 

I: Ja, want wij kenden elkaar dus niet. 

A: nee, bijvoorbeeld, ik denk dat dat, de toevalligheden geloof ik wel, het was bijvoorbeeld met die 

auto dat ik toevallig wist dat Kassa er iets mee ging doen. Zodat ik tegen Deborah van Radio Kassa 

riep van ga even bij Kassa-tv kijken wat die er mee gaan doen. Want anders zit je allemaal dubbel 

werk te maken. Dat had Deborah zelf ook kunnen horen als ze bij elkaar op de vloer hadden 

gezeten.  

I: dan hoor je dat mensen erover praten en haak je daar op in. 

A: Ja, dat zou wel een stuk schelen. En dan gaan ook een hoop dingen automatisch.  

I: hoe zie jij crossmedia zelf, want je hebt eigenlijk want je kan het op meerdere manieren 

bekijken. Wat denk je dat de ideale situatie is? Denk je dat bijvoorbeeld een centrale figuur nodig 

is of dat je allemaal met elkaar op 1 vloer moet zitten. Zit daar iets in? 

A: Daar zit wel wat in, daar valt wel wat winst te halen. Ja, daar valt wel winst te halen, maar je 

moet, volgens mij zou de ideale situatie zijn: je moet de drie eindredacteuren moeten houden, en 

de drie redacties redelijk afzonderlijk moet houden, omdat je het ook niet te veel moet mixen of te 

veel op elkaar moet gaan lijken. Het moet geen eenheidsworst worden. Dat alle verhalen die bij 

Kassa-tv zijn niet meer interessant zijn voor een radio 1-luisteraar, omdat die ze allemaal al zes 

keer heeft gehoord. Dat risico loop je dan. Dat vind ik bijvoorbeeld zoals het nu bij de NOS gaat. 

Die hebben ook alles op 1 hoop gegooid. Alle sportredacties opeens bij elkaar en dus hoor je nu 

precies hetzelfde nieuws in het radionieuws als wat er op teletekst staat of ’s avonds in het 

journaal. Ja, ik vind het zelf niet zo leuk.  
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I: je bedoelt dat er elke keer 1 verhaal wordt vertelt zonder verschillende invalshoeken. 

A: ja, ze maken natuurlijk ook sec-nieuws, maar als dan dezelfde zinnetjes en formulering wordt 

gebruikt, ja dan denk ik toch van. Ik volg graag het nieuws, maar dit vind ik gewoon. 

I: maar het is toch ook zo dat voor televisie anders geschreven wordt dan voor radio en … 

A: Ja, natuurlijk, ze gooien het wel iets om, maar het verhaal blijft hetzelfde. Bij de oude NOS, die 

misschien minder efficiënt werkte, had je het voordeel dat verhalen ook van her en der, ik hoorde 

daar iets. En nu hoor je niets meer. En alles hoor je 100 keer. En als je al te veel, als je 1 grote 

baas maakt van alle consumentendingen die op 1 grote redactie zit en alles aanstuurt dan loop je 

dat risico wel denk ik. En je werkt sowieso in een ander ritme. Want Radio Kassa brengt dagelijks 

nieuws, Wij ook, alleen dan weer op een ander tijdstip. Het is ook weer niet zo dat het heel veel, 

dan praat ik over hoeveel winst het oplevert, maar als je elkaar bij wijze van spreken al bij de 

koffieautomaat tegen komt dan hoef je niet eens in 1 ruimte te zitten, maar op dezelfde 

verdieping, dat werkt al een hele, dat haalde bijvoorbeeld ook, daar heeft het wel een grote functie 

om te behouden voor fouten. Omdat euhm, nu kan het voorkomen dat bij wijze van spreken dat 

een of ander louche bedrijfje, euhm, ja, dat weet zichzelf handig te verkopen met persberichten, 

dat zou kunnen dat wij er een nieuwtje over maken die heeft een fantastische nieuwe uitvinding 

gedaan. Dat Radio Kassa er een nieuwtje over maakt. Maar dat Kassa-tv al anderhalf jaar geleden 

heeft uitgezocht dat het dat louche bedrijfje is dat een grote oplichter is en waar je vooral geen 

aandacht aan moet besteden/schenken. Of wij hebben dat al uitgezocht. Daar zou de grootste 

winst te halen zijn, omdat je dan niet drie keer hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. Of drie keer in 

dezelfde valkuil trapt. 

I: denk je dat het misschien ook werkt om een soort systeem te hebben waarbij je bijvoorbeeld 

kan zien wat ze bij Kassa gaan doen. Maar waarin je dan ook kan zien welk onderwerp, of dat het 

ook werkt als een soort archief. Waarin je dan dat louche bedrijf kan opzoeken om te kijken oh 

daar zijn ze anderhalf jaar geleden al mee bezig geweest. En dat klopt inderdaad niet. Dat zou dan 

wel een goed alternatief zijn? 

A: Ja, dat zou heel goed kunnen, dat euhm, dat je dat bijvoorbeeld koppelt aan het forum van de 

internetsite. Want daar staan ongetwijfeld ook de louche bedrijven gemeld.  

I: Gebruiken jullie eigenlijk het forum of Vraag en Beantwoord voor onderwerpen? 

A: ja, als daar iets speelt wat voor ons interessant is. Nee, daar kijken we naar inderdaad.  

Maar zo’n systeem, dat is inderdaad een redactiesysteem, waarvan uit alles, als iedereen daar alles 

in doet.  

I: dan kan je ook contactpersonen. 

A: Ja, dat zou ideaal zijn,  

I: dan heeft iedereen altijd met dezelfde personen te maken. dat kan ook een nadeel hebben. 

A: ja, dat kan ook een nadeel hebben, maar als je dat erbij zet, dat die man niet meer gestoord wil 

worden. 

I: of altijd hetzelfde verhaal heeft. 

A: ik denk ook dat het werkt  

I: dan weet je ook beter van elkaar wat iedereen doet. 

A: ja dat denk ik ook, maar de praktijk leert alleen, want je zou ook iets moeten verzinnen en 

zoiets moeten inrichten. Dat zo’n systeem dat niet iedereen heel erg trouw is in het invullen. En 

dan werkt het niet. of dat mensen hun eigen toch nog terwijl je van dezelfde redactie bent eigenlijk  
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I: de bronnen niet vrijgeven? 

A: Ja, bijvoorbeeld jij hebt een heel goede informant gevonden, die ga je niet in dat systeem 

zetten, dan is hij openbaar en kan elke stagiaire jouw fantastisch 06-nummers die je met veel pijn 

en moeite hebt gekregen, die jou vertrouwt. 

I: maar er moet ook een vertrouwen in het systeem komen.  

A: Ja, maar dat is volgens mij wel een lastigheid van zo’n systeem. En dat geldt ook voor mensen 

die heel erg gewend zijn om, bijvoorbeeld een verslaggever die belt, kan ik vandaag nog 

langskomen en dit snel op een briefje schrijft. Dan moet je wel heel trouw zijn om behalve je 

bandjes in te leveren ook in het systeem alles in te voeren voor het grotere Kassa-doel.  

I: dat moet dan ook een gewenning worden.  

A: het zou wel een hoop ondervangen, maar inderdaad euhm, 

I: het heeft ook te maken met de organisatie en reorganisatie daar hoort zo’n systeem ook bij 

eigenlijk. 

A: dat klopt. 

I: denk je ook dat redacteuren er niet voor opgeleid te zijn om crossmediaal te denken? 

A: ik denk dat het niet zo’n, dat dat het probleem niet hoeft te zijn. Ten minste het ligt er een 

beetje aan als je h eel oude, dat is heel erg leeftijd afhankelijk. Want als je gewoon vanaf het begin 

gewoon daarin schoolt of een gebruikelijk iets maakt. Dan is leeftijd niet zo’n probleem, ook als je 

inderdaad, misschien is dat ook een functie van die 1 grote ruimte dat je weet van, nou ja, kent en 

weet wat iedereen doet en aan elkaar hebt ofzo. Dat levert altijd problemen op bij de wat oudere 

werknemers, die hebben daar meer weerstand tegen. Maar je moet ook niet denken dat je dat 

morgen in hebt gevoerd dat je dat zo, het gaat wat langzamer. En je moet heel goed bedenken wat 

je ermee wil. Het is een beetje een mode term om crossmediaal te denken.  

I: vind je het echt een mode term? 

A: Ja, ik vind het nu dat, dat je je moet blijven afvragen wat je ermee wil. En zoals euhm, en stel 

je hebt een groot onderwerp en je gaat crossmediaal denken dan heeft ook niet iedereen daarmee 

te maken. Stel dat je: wij hadden het over het nieuws, als je een centrale nieuwsdesk zou maken, 

het is natuurlijk een beetje zinloos om mensen die heel erg goed zijn in nieuwsberichten schrijven. 

Die hoeven verder niet heel cross. Ja, die moeten wennen dat ze een iets ander bericht voor tv 

moeten schrijven. Dat is aan te leren en zijn maar kleine dingetjes. Een verslaggever voor tv hoeft 

ook niet veel te wennen, die hoeft alleen maar te praten van goh, van wat voor verslagje willen we 

op internet en wat voor verslagje willen we daar. Of neem misschien het geluid extra goed op 

zodat het ook voor radio uitzendbaar te maken. maar dat is natuurlijk wel euhm degene die 

crossmediaal moeten denken zijn die drie eindredacteuren in het overleg of de vier bazen zeg 

maar. Welke onderwerpen kunnen we inderdaad samen doen en waar kunnen we met elkaar 

samenwerken.  

I: dus het crossmediaal denken zit daar en niet bij de redacteuren? 

A: nee, want als je kijkt, in een kassa-vergadering roept iedereen wat onderwerpen die met 

consumenten te maken hebben. Het ene onderwerp zal handiger zijn voor radio, een ander voor 

Consumententv en een ander voor Kassa. Maar een redacteur hoeft dat niet te kunnen bepalen. 

Dat zou handig zijn, dat is een leuk extraatje, als hij zegt jaja leek me wel een goed radioverhaal. 



Kassa Crossmediaal? 62 

 

  

Maar dat is natuurlijk meer iets om te overleggen met de eindredacteur radio ofzo en ik zou er voor 

waken dat je niet iedereen alles laat doen, omdat je zonodig crossmediaal bezig wil zijn.  

I: maar je zei ook al dat je het handiger vind om drie aparte redactie te houden 

A: ja, en dat je dus wel overlegt met elkaar. Maar dat gaat meer in praktische zin. Van welke 

woordvoerder heb je daar en heb je wel eens hier wat mee gedaan? Dan dat je een verslaggever 

opeens voor 4 verschillende media op pad gaat sturen.  

I: heb je zelf nog vragen aan mij? 

A: wanneer moet je klaar zijn?. 
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7.6 Bijlage 6 Uitwerking interview Frans 23 april 

 

I: Wat doe je precies voor Kassa? 

F: Ik werk eigenlijk alleen voor de Kassa-website, ook wel Kassa-online genoemd. En voorheen 

was ik gewoon algemeen internetredacteur, maar omdat die Kassa-site zo hard is gegroeid de 

afgelopen, pakweg, vijf jaar ben ik langzamerhand richting Kassa geschoven.  

I: Sinds wanneer doen je dan eigenlijk echt alleen maar Kassa? 

F: Anderhalf, twee jaar ongeveer. Daarvoor deed ik ook Vara.nl, teletekst en Debatplaats hielp ik 

aan mee. Officieel ben ik nog niet helemaal 100% Kassa-online redacteur, maar in de praktijk komt 

het daar wel op neer.  

I: ja, 

F: eigenlijk hebben we twee redacteuren die fulltime erop zitten. Dat zijn Alex en ik. En dan 

hebben we nog iemand die een tussenfunctie heeft, die voor het tv-programma werkt en voor de 

site. En dat is Renate. Dus eigenlijk doen we dit bij elkaar met zijn tweeënhalve. En dan hebben we 

natuurlijk nog de stagiaires zonder wie wij niet kunnen. Maandag zat ik alleen helemaal en dat was 

behoorlijk druk.  

I: Ja, want ik sprak vrijdag Jacob en die vertelde dat hij er maandag en dinsdag niet zou zijn.  

F: ja, dat waren we vergeten, want hij zou eigenlijk ook de uitslag van de tuinenquête maken, 

maar vrijdagmiddag zei hij opeens: “Ja, ik ben er maandag en dinsdag niet.” Oh shit. We hadden 

wel toestemming gegeven voor vrije dagen. 

I: Je doet echt alleen maar internet, maar kijk je ook eigenlijk de radio-uitzendingen en 

uitzendingen van ConsumentenTV en Kassa? 

F: Kassa kijk ik wel meestal, bijna altijd. Kassa 2 kijk ik ook wel en radio daar ben ik niet echt een 

trouwe luisteraar van. Maar het is bijna niet te doen om dat elke dag te gaan luisteren. Maar als ik 

het op maat moet snijden voor de site, als ik moet itemizen, dan luister ik natuurlijk wel. En ik 

houd wel in de gaten wat de onderwerpen zijn. En als ik zelf iets leuks zie dan ga ik wel even het 

stukje beluisteren. ConsumentenTV zie ik sporadisch. In het voorbijgaan zie ik het wel, nieuws en 

Vraag & Beantwoord, maar dat is ook meer vooral voor de nieuwsbrief hè, als wij onze 

nieuwsbrieven vullen dan doen wij dat ook met Radio Kassa en ConsumentenTV en dan ga je 

natuurlijk wel even kijken wat de inhoud is.  

I: Het komt er eigenlijk wel op neer dat je eigenlijk van alles wel weet wat er speelt en wat er is 

uitgezonden.  

F: Ja, normaal zeker. Dat is o ok wel nodig, want vooral voor de nieuwsbrieven en de aankeilers op 

de site, dus voor het doorplaatsen van de content moet je wel weten wat waar wordt gedaan.  

I: doe je eigenlijk ook veel voor de andere media of werk je daar veel mee samen? 

F: Voor Radio Kassa doen wij hun online werk zeg maar en zij hebben ook eigen pagina’s 

radiokassa.vara.nl, waar gewoon de inhoud en alle uitzendingen zijn terug te luisteren. Waar 

mensen kunnen mailen met de redactie. Die pagina houden wij bij. Het is wel de bedoeling d at ze 

dat op termijn wel zelf gaan bijhouden, omdat dat eigenlijk praktischer is. Zij weten natuurlijk als 
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de beste wat er bij een onderwerp aan extra’s erbij geplaatst kan worden. Maar dat is gewoon een 

kwestie van tijdgebrek.  

I: en je doet toch ook veel productpeilingen. 

F: ja, ook regelmatig en met ConsumentenTV. Binnenkort gaan we weer een grote enquête doen 

samen met Kassa. Maar Radio Kassa was tot nu toe wel de beste partner voor de productpeilingen. 

Zo hebben we in december een hele grote gehad: de slaappeiling. Met iets van meer dan 10.000 

mensen die er aan deel hadden genomen. Dat is wel een leuke samenwerking. En achteraf heb ik 

die informatie ook nog kunnen doorspelen naar twee slaapprofessoren. 1 professor en 1 

doctorandus. Dus die vonden het wel zo interessant dat ik gewoon al die informatie heb gegeven. 

En dan gaan zij er met hun eigen programma’s er nog hun eigen berekeningen op los laten. Maar 

het is wel vrij bijzonder dat je zo’n opkomst hebt.  

I: Ja, dat kunnen zij niet zo snel  

F: dat je gewoon in 1 keer resultaten hebt van 10.000 mensen, ja, dat vonden ze wel grappig. 

Hoewel ze wel het vragen stellen anders hadden gedaan, maar goed,  

I: maar dat is ook persoonlijk en misschien meer vanuit de wetenschappelijke. 

F: Ja, zij zijn meer slaapdeskundigen, wij hadden het vrij algemeen geformuleerd. En zij hadden 

het denk ik iets anders gevraagd. Op zich is het wel leuk dat er van buiten ook belangstelling is.  

I: hebben zij dan contact met jou opgezocht? 

F: Ja, eentje daar had ik een link naar een artikel op zijn website over slaapstoornis en die man die 

mailde van hoe kan het dat er zoveel mensen bij mij op de site komen en komt dat bij jullie 

vandaan. En toen zei hij: “ja, ik ben ook wel geïnteresseerd in de resultaten”. En toen heb ik hem 

alles gemaild.  

I: Dat is eigenlijk vooral voor Radio Kassa, maar wat doe je dan eigenlijk voor Kassa.  Ook 

productpeilingen? 

F: Ja, ook productpeilingen, maar die vinden dat minder interessant. Maar goed wat ik zeg, 

binnenkort gaan we er weer eentje. Maar het leukste is als iedereen er aan meedoet. Als je zo’n 

peiling doet en alle… 

I: Komt dat veel voor? 

F: Dat proberen we wel te doen natuurlijk hè. Het hangt erg van het onderwerp af. Maar goed, we 

gaan nu ook meer samen vergaderen enzo. Dus ik verwacht dat het ook zeker meer gaat 

gebeuren. Want vroeger was het vaak een een-tweetje met Radio Kassa en dan viel Kassa buiten 

de boot. Of andersom. Of zoals we alleen met ConsumentenTV die maaltijdpeilingen deden.  

I: toen viel Radio Kassa er eigenlijk weer buiten.  

F: Maar het is soms ook een bewuste keus, want dan is het voor iemand niet zo interessant. Ik 

geloof dat Radio Kassa uiteindelijk nog wel een gesprek met een voedingsdeskundige hadden. Maar 

voor Kassa doen we ook nog wel eens enquêtes of als zij een mailing nodig hebben over een 

onderwerp. Zoals vorig jaar KPN internet+bellen, daar waren veel klachten over en dan zetten wij 

een enquête op de site en dan nemen we het mee in de nieuwsbrief en dan doen er duizenden 

mensen aan mee en kan Kassa in de uitzending daarmee schermen. En de KPN daarmee 

confronteren. Dus het beperkt zich niet specifiek tot die productpeilingen.   

I: is op dit moment Kassa crossmediaal? Denk je dat? 

F: Kassa is zeker crossmediaal. Ik denk dat het in Hilversum een vrij uniek crossmediaal project is. 

Crossmediaal betekent dat je met meerdere media samen iets doet en samen iets uitwerkt en tot 
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een kruisbestuiving komt en wij hebben echt de unieke omstandigheid dat je radio, televisie, 

internet, een digitaal kanaal en ook nog teletekst. Dus eigenlijk alles wat er maar is en binnenkort 

komt daar ook nog een tijdschrift bij. Dus ja, crossmedialer kan het niet.  

I: die teletekst pagina was ik echt helemaal vergeten. 

F: Ja, daar zetten we toch elke dag nieuws op.  

I: wat vind je er eigenlijk van dat internet nieuws doet, radio nieuws en ConsumentenTV nieuws 

doet? 

F: Nou, persoonlijk heb ik daar niet zoveel moeite mee, maar het is gewoon praktisch, wat gewoon 

wel goed werkt. Want als wij voor die anderen nieuws zouden moeten gaan doen, waar wel sprake 

van is, dan betekent dat voor ons gewoon extra werk en wij behalen met minimale middelen een 

maximaal resultaat. Dus als wij ook nog voor anderen moeten gaan schrijven en herschrijven, dan 

wordt het gewoon meer werk. Dan komen wij niet toe aan andere dingen. Volgens mij geldt dat 

voor die andere, voor Radio Kassa zelf ook. Want die hebben specifieke teksten nodig hè. En 

ConsumentenTV is ook weer anders. Maar goed. Er wordt toch wel gezocht naar een manier om dat 

toch wat meer te kunnen stroomlijnen. Misschien zou je twee nieuwsredacteuren moeten 

aanwijzen, die het gewoon en op de site zetten en voor radio herschrijven en voor televisie. Want 

nieuws gaat gewoon de hele dag door en je kan niet gewoon ’s ochtends even, ja, voor radio zou 

het misschien nog wel kunnen, maar voor internet niet. Wij moeten gewoon zorgen dat het de hele 

dag actueel blijft. En dat verwachten de mensen ook, zeker met hun RSS feedreader. Als je dan 

om de vier uur wat berichtjes erop zet. Nou dan. 

I: ja, dat is te weinig. 

F:  dat doen ze bij een krant ook niet. 

I: nee dat gaat de hele dag door.  

F: precies 

I: Denk je dat het zal schelen als jullie allemaal bij elkaar zitten. Dat er dan meer interactie is? 

F: Ja, dat denk ik wel ja. Dan zie je elkaar ook. Echt letterlijk hè, Dan kom je ook snel tot samen 

dingen uitwerken, samen dingen bedenken, op zich wat wij doen is nog wel vrij nieuw, we zijn nog 

maar net begonnen. En toch al behoorlijk wat bereikt. Alleen is het op dit moment schijnbaar fysiek 

niet mogelijk om ons bij elkaar te zetten. Vorig jaar zomer was er al sprake van dat wij bij Radio 

Kassa gingen zitten en ConsumentenTV. Schijnbaar is het moeilijk uit te voeren. Maar iedereen wil 

dat wel graag hoor. Dan maak je bij wijze van spreken ook wat makkelijker afspraken over het 

nieuws bijvoorbeeld.  

I: Ja, dat lijkt mij dus, dat het dan makkelijker is om 2 redacteuren aan te stellen die dan voor het 

nieuws kunnen zorgen.  

F: die andere redacties vinden dat ze dan een redacteur kwijt raken. Zo van die doet dan niet meer 

voor mij dit of dit en dat wil ik niet. Dus samenwerken gaat soms nog een beetje moeizaam. En 

iedereen is ook nog wel met zijn eigen mediumpje bezig. Dus wat dat betreft valt er nog wel 

genoeg te winnen. En ik denk dat als je gaat samen zitten dat, dat wel een stap is om nog verder 

tot een eenheid te komen. Eigenlijk hoort Kassa zelf er natuurlijk ook bij. Maar dat is fysiek 

helemaal, dan moet je gewoon een verdieping erboven op bouwen.  

I: het valt nog best mee, ik ben er van de week geweest. Ik vond het nog meevallen hoeveel 

mensen daar zaten.  
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F: nou, misschien was niet iedereen er, dat is echt een hele grote zaal vol. Productie, redacteuren. 

I: ja, dat wel.  

F: Daar kunnen wij niet bij gaan zitten met de Radio en ConsumentenTV.  

I: Maar wel daarnaast, dat je wel op dezelfde verdieping zit. Maar je hoeft niet bij elkaar op 

dezelfde kamer te zitten. Als je maar wel bij elkaar aan kan 

F: maar dan moet er wel iemand anders weg. Communicatie en Marketing zitten daarnaast en die 

moeten dan opshouten. En waar moeten die naar toe dan? Die is bijna net zo groot als Kassa.  

I: Wat denk je dat er verbeterd moet worden om nog meer crossmediaal te worden? 

F: Ik denk dat er gewoon een bewustzijnsverandering moet komen. Redacteuren die nu alleen 

televisie doen of radio doen denken echt heel erg monomaan over hun eigen werk. Dus die komen/ 

denken niet zo snel aan internet. Is op zich wel begrijpelijk. Want als je over crossmedia praat heb 

je het toch vooral over internet. Die ook televisie aanbied in de vorm van filmpjes en radio, maar 

andersom werkt dat natuurlijk niet zo. Dus de motor van een crossmediale samenwerking ligt bij 

internet. Je merkt gewoon, die tv-redacteuren die denken niet zo als wij denken. En dat is denk ik 

ook een kwestie van opleiding. Ik denk dat nu de school voor journalistiek meer crossmediaal 

denken dan 10 jaar terug. En de redacteuren die daar nu zitten hebben dat gewoon niet zo mee 

gekregen. Het is niet erg top of mind. Maar dat is gewoon een kwestie van tijd. Ik bedoel we 

beginnen net. Vijf jaar geleden was er nog n iet eens een site. Een minimale site met 500 bezoekers 

per dag. En nu zitten we op, vorige maand hadden we een top maand met 50.000 bezoekers per 

dag.  

I: Wat was er zo bijzonder dan dat er 50.000 mensen zijn gekomen? 

F: Niks, het groeit gewoon langzaam door. Komt ook doordat er steeds meer nieuwsbrief abonnees 

bij komen. We zitten nu ongeveer op 135.000. Dat is 20.000 meer dan in januari. Je ziet ook 

vooral dat de nieuwe lezers extra gemotiveerd zijn natuurlijk. Dus die zorgen ook voor meer 

bezoek.  

I: hoeveel bezoekers waren het nou per dag? 

F: 50.000 bezoekers per dag, we hebben er ook netjes een persbericht van gemaakt.  

I: die had ik niet gezien, maar ik heb het nu even opgeschreven.  

F: maar het is wel een prestatie als een website 50.000 mensen per dag trekt. In het persbericht 

stond volgens mij ook dat Kassa de grootste programmasite van Nederland was. Van de publieke 

omroep. En van specifieke programma’s, ja nieuws en teletekst zit nog wel boven ons. Maar echt 

een programma met een site was Kassa het eerst. En we willen naar de 200.000 abonnees en als 

je dan doorgaat rekenen dan zit je op 70 per maand gemiddeld per dag. Maar het is vooral een 

gemiddeld getal. Dus op dagen dat we geen nieuwsbrief hebben is het lager en op nieuwsbrief 

dagen is het hoog. En daarom gaan we misschien ook wel ooit een dagelijkse brief doen.  

I: ja, daar had Jacob het over.  

F: daar gaat hij onderzoek naar doen. Dat zou eerst Ellen doen, maar wegens technische 

planningsproblemen is het helaas niet gelukt om haar dat tijdens h aar stage te laten doen. Dat is 

wel jammer. Daar hadden we Erik voor nodig en dat duurde allemaal een beetje lang. Maar het 

sluit wel aan bij wat Jacob wou onderzoeken dus die kan dat nu oppakken.  

I: dan moet hij nog wel snel zijn. 

F: ja, we hebben het voor week 20, ergens in mei gepland.  

I: oh dat is al over vier weken.  
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F: Das al snel. Maar daar moeten we nog het nodige aan voorbereiden, want dan moeten we twee 

brieven maken en dan kijken we wat mensen het fijnst vinden, of alleen een introtekst of alleen 

bullets. Nieuws boven aan, nieuws onderaan.  

I: oh, daar heb je natuurlijk Erik voor nodig. Want dan moet je de abonnees scheiden.  

F: ja, daar hebben we Erik voor nodig. Er zijn mensen met meerdere abonnementen zonder dat ze 

het weten of juist wel weten en die kunnen verschillende brieven krijgen. Ik denk dat we daar wel 

mailtjes over krijgen. En dan kunnen we ook de onderwerpen rubriceren en dan weten we ook oh, 

dat vinden de mensen leuk. Zoals vandaag een berichtje over marktplaats. Dat vinden de mensen 

vast leuk.  

I: maar dat is hetzelfde dat je altijd zegt dat die klachten top drie altijd zoveel wordt aangeklikt.  

F: Ja, het is een soort herkenbaarheid van mensen.  

I: het zit er ook elke week weer in.  

F: ja, op zich stelt het niet veel voor op de site. 

I: maar het wordt wel heel veel aangeklikt. 

F: een top drietje. Mensen vinden dat inderdaad erg leuk, misschien moeten we dat eens vaker 

gaan doen.  

I: We zijn lijstjesmensen. 

I: mijn kernonderzoeksvraag is of dit moment Kassa crossmediaal is.  

F: wat bedoel je als je Kassa zegt? 

I: het hele platform. Internet, radio, televisie, ConsumentenTV, Gewoon echt wel alles. Waar het 

eigenlijk op dit moment staat, want ik heb een model en ik wil weten in welk stadium Kassa op dit 

moment is. En aan de hand daarvan kan je zien wat er eigenlijk verbeterd moet worden om het 

nog beter te doen.  

F: dat is gewoon een wetenschappelijk model. 

I: Ja, omdat het ook heel erg moeilijk is om een definitie te geven en toen heb ik uiteindelijk een 

model gevonden. In dat model staan fases van alleen maar promotie maken tot aan volledig 

crossmediaal en in totaal zijn het 5 stappen. En ook wel vrij goed beschreven.  

F: hoeveel media heb je nodig voor crossmedia? 

I: Dat wordt eigenlijk nergens gezegd. 

F: in principe ben je er al met twee natuurlijk.  

I: ja,  

F: je hebt sowieso altijd internet nodig voor een crossmediaal concept. Want die radio en televisie 

bestaat ook al 80-90 jaar, maar die hebben ook nooit gedacht aan een crossmediaal concept.  

I:nee, het is pas gekomen toen internet er kwam. Ik denk inderdaad dat je internet nodig hebt en 

ik denk dat je. Als je er maar twee hebt zou het nog 1 geheel kunnen zijn, maar als je er nog een 

derde bij hebt dan heb een volledige samenwerking nodig, want als je maar twee media hebt, kan 

je nog voldoen met 1 redactie. Dus ik denk dat er toch wel eigenlijk drie media nodig zijn. In 

principe wel. 

F: maar ik denk dat je er maar twee nodig hebt en dat internet er helemaal altijd bij hoort. 

Televisie en een website zou al fantastisch crossmediaal kunnen zijn. Nou, en wij doen bijna alle 

media. Nog niet echt allemaal, met een tijdschrift binnenkort en een krant misschien komt dat ooit 

nog.  
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I: met dat tijdschrift ben je ook al een heel eind. Ik ben ook benieuwd naar wat jullie op internet 

daarmee gaan doen.  

F: Wij gaan sowieso content aanleveren voor het magazine.  

I: ik vraag me ook af wat het magazine voor de site gaat doen.  

F: andersom gaat het, Jaron kwam daar van de week ook nog mee met die vraag, hoofd van de 

studio, want die is bezig met de nieuwe site. Hij vroeg: wat gaan jullie precies doen? 

Nou toen zei ik van: Wij gaan Vraag en Beantwoord, nieuws en polletjes en terug daar hebben we 

nog niet over gedacht. Ze zijn nu samen met ons en Kassa op tv met een onderzoek bezig. Echt 

onderzoeksjournalistiek en als daar wat uit komt dan koppelen wij dat weer terug naar de site. Ze 

hebben ook journalisten die stukken schrijven voor in het magazine. En alles wat voor interessants 

daaruit rolt komt weer terug naar ons. Alleen weten we nog niet hoe we dat op de site gaan doen, 

want je kan een nieuwsbericht maken maar waarschijnlijk komt er ook wel iets van een concept. 

Echt een speciaal dingetje. Een een-tweetje tussen het magazine en de site. Maar ja, het magazine 

begint pas in september dus… 

I: komt ie dan eigenlijk al uit.  

F: ja, september of oktober.  

I: Heb je eigenlijk nog die eerste versie gezien.  

F: zag er goed uit, wordt echt een goed blad. Er wordt nu nog door een lezersgroep naar gekeken. 

Anders was het misschien in mei al gelukt. Het zag er netjes uit, leuker dan het 

consumentenmagazine van de Consumentenbond. Ze waren al bang dat Radar, omdat het over de 

zomer werd getild, stiekem in de zomer zou beginnen met een magazine. Maar voor zover wij 

weten gaat dat niet gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel erg leuk hè. Het is ooit begonnen met een 

programmaatje van 1 keer in de twee weken dat zo ontploft is.  

I: het is echt heel erg ontploft. Eigenlijk veel meer dan bij Radar.  

F:Terwijl Radar qua site en programma meer bezoekers en kijkers heeft.  

I: Maar ze hebben er niet zoveel om heen.  

F: Volgens mij komt het door internet.  

I: Radar met zijn site zou dus eigenlijk ook al crossmediaal kunnen zijn.  

F: dat is het toch ook. Ze hebben toch ook een vragenrubriek wat ze van ons hebben gejat en 

nieuws. Hoewel dat niet in het programma terugkeert.  

I: En het nieuws houden ze ook niet heel erg goed bij. 

F: maar dat hoeft ook niet. 

I: en de nieuwsbrief hebben ze natuurlijk ook nog.  

F: Crossmedialiteit hoeft niet natuurlijk, maar als je het doet en het heeft voordelen. Dan is het 

hartstikke leuk om te doen. De NOS is volgens mij de enige die er een beetje bij in de buurt komt. 

Met NOS nieuws, hebben ze 1 redactievloer gemaakt. ben je daar wel eens geweest? 

I: nee 

F: het is volgens mij verschrikkelijk om daar te werken. Er schijnen ook behoorlijke problemen te 

zijn door die samenwerking. Het heeft zijn voor en nadelen.  

I: Ik hoorde klachten dat mensen vinden dat er daardoor maar 1 soort nieuws is.  

F: is ook zo. Maar de consument weet het toch niet. 
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I: Ik hoorde wel dat ze het minder leuk vinden, want op de radio hoor je precies hetzelfde 

nieuwsberichtje als op de televisie. Dus je hoeft geen journaal meer te kijken, dus dan maar naar 

het RTL nieuws.  

F: Maar wie denkt er nou zo, volgens mij niemand toch.  

I: ik hoorde klachten van mijn ouders, mijn vader vond het. Hij vond dat als hij om 19.30 het 

nieuws op radio 1 had gehoord dat hij in het journaal van 20.00 uur precies hetzelfde hoorde. 

Waarom zou hij dan nog naar het journaal kijken? Dat irriteert hem.  

F: Dat is zeg maar crossmedialiteit met de insteek om daar niet beter van te worden, maar met de 

insteek van bezuinigingen. Die 101 tekstjes zijn namelijk hetzelfde als wat je op de site ziet. Het 

zijn exact dezelfde teksten dat wordt door 1 redacteur gemaakt dus is het wel crossmediaal, maar 

het is wat jij zegt misschien wel verschraling van het nieuws. 

I: nou eerst had je altijd nog wel een andere invalshoek of gewoon andere berichten. Gewoon echt 

door iemand anders geschreven. Maar mijn vader weet wel dat ik hiermee bezig ben. 

F: dus die praat jou na.  

I: maar het viel mij op dat hij dat zei uit zichzelf. Maar hij kijkt ook naar Kassa en daar zei hij het 

niet van. 

F: maar ik denk ook niet dat, dat de bedoeling is van crossmedialiteit.  

I: je moet elkaar eerder aanvullen dan dubbelen. 

F: Ja, bij de NOS is er een soort van praktische insteek. Staat een beetje los van de inhoud. Maar 

het is natuurlijk ook duur al die mensen. 

I: maar het is de vraag of je er publiek mee trekt. Bij de NOS wel. 

F: het is zelfs ongelooflijk, want die teletekst pagina’s zijn op internet de best bekeken pagina’s 

van de publieke omroep. Die staan echt altijd op 1. Die mensen lezen op internet teletekst. Is wel 

heel frappant.  

I: ja, ik weet wel hoe dat komt. Ik heb er ook zo eentje thuis zitten. Hij gaat op de computer op 

teletekst de voetbaluitslagen zitten lezen.  

F: omdat je het kent zeg maar. 

I: En dan weet hij precies die nummers uit zijn hoofd en gaat hij dat zitten lezen. Ik verbaas me 

daar elke keer weer over.  

F: en het is natuurlijk ook gewoon de kwaliteit van die pagina’s. Zijn gewoon goede stukjes. Ik 

weet wel hoe moeilijk het is om zo’n bericht te schrijven. Zeker als je ze vergelijkt met die van 

RTL. Volgens mij copy-paste RTL gewoon het begin van het ANP-artikel. Soms is het zelfs zo erg 

dat de laatste zin gewoon afbreekt bij RTL. En dat ze gewoon hebben zitten copy-pasten. Ik zou 

daar dan wel eens wat aan willen doen als professional. Gewoon daar gaan werken en het anders 

doen. Maar bij hun is het waarschijnlijk net zo’n efficiency dingetje. Teletekst moet ook effe 

gebeuren. Bij de NOS zit iemand die echt werk maakt van zo’n pagina. Wat echt geweldig knap is.  
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7.7 Bijlage 7 Uitwerking interview Renate 23 april 2008 

I: Je hebt een hele aparte functie, omschrijf hem eens even. Dat is misschien wel goed om mee te 

beginnen. 

R: Ja, mijn functie is van oorsprong  een soort gedeelde functie dat je dus 2 banen in 1 hebt: een 

redacteur internet en redacteur tv. En mijn functie is iets teruggezet in de zin van, dat je niet hoeft 

te speren voor tv. Mijn eh, Jeroen zeg maar, die deze functie een paar jaar heeft gedaan is er 

eigenlijk vanzelf ingekomen. Die is volgens mij begonnen als redacteur internet en hij is er vanzelf 

ingekomen doordat hij ook steeds meer voor tv ging doen. Voor de postrubriek, Kassa 2 voorheen 

de Verlenging. Bij mij was het ook de bedoeling dat ik daar langzaamaan aan zou beginnen.  

I: maar dat lukt eigenlijk niet helemaal? 

R: Ik vond het heel erg moeilijk, omdat het toch wel twee aparte werelden zijn en voor mij was het 

extra moeilijk, omdat het onderwerp consumentenjournalistiek is en ik ben heel erg gewend aan 

internet als internetredacteur. Ik heb me altijd bezig gehouden met muziek en radio en wel een 

stukje tv, maar dan echt commerciële tv. Maar voornamelijk echt met muziek. Ik wilde 

voornamelijk iets anders doen en mijn kennis verbreden en ik wilde eigenlijk verdieping van mijn 

functie. Toen dacht ik, ik wil heel graag ervaring opdoen bij tv en, ja, ik ben daar toch eigenlijk wel 

heel erg nieuwsgierig naar. Ik was er in het begin ook heel erg enthousiast over, maar gaandeweg 

merkte ik gewoon dat het niet helemaal mijn ding was. Het afgelopen jaar heb ik zo getwijfeld over 

wat ik nou wilde, dat dat eigenlijk meer tijd in beslag heeft genomen dan dat ik echt voor deze 

functie ging. Voor mij was het dus eigenlijk niet de functie zeg maar. Het was ook heel erg moeilijk 

om op de internetredactie te zitten en eigenlijk 2 dagen, 1 ½ dag en de tijdsindeling is gewoon ruk. 

Op dinsdagochtend heb je dan een tv-vergadering en dinsdag middag en woensdag heb je 

internetwerkzaamheden, dan zit je op de internetafdeling en donderdagochtend heb je weer een 

hele lange internetvergadering en daarna een kassa-internet vergadering. Donderdagmiddag schuif 

je pas aan bij de tv-redactie en dan zit je eigenlijk 1 ½ dag voor de uitzending. En zeker als je niet 

heel veel ervaring hebt is het heel erg moeilijk om ergens in te springen of er tussen te komen, ja, 

omdat het ook niet helemaal mijn ding was, was dat dus extra moeilijk. Ik bedoel als je je ergens 

helemaal in kan vinden en het is een enorm interessant onderwerp dan kan ik me voorstellen dat 

je er nog voor kunt gaan, maar het blijft gewoon een moeilijke functie omdat je gewoon met twee 

totaal verschillende afdelingen zit. Aan de ene kant is het ook best wel heel grappig, want bij 

internet is het vrij rustig, heel stil. Iedereen is heel geconcentreerd met zijn eigen werk bezig. Bij 

tv is meer interactie, mensen zijn aan het bellen en overleggen. Er is meer stress, want je moet 

elke week een uitzending hebben. Het is een totaal andere manier van druk en deadlines. Ja als ik 

achteraf bekijk ben ik wel blij dat ik deze ervaring heb opgedaan, omdat ik nu meer weet wat ik wil 

en nu meer weet hoe tv in elkaar zit.  

I: hield je eigenlijk, omdat je b ij internet zit, bekijk je ook Radio Kassa, ConsumentenTV, Kassa 3? 

R: Nee, ik heb daar niet altijd heel veel tijd voor gehad. Ik vond het wel altijd leuk om te doen, 

want zoals Radio Kassa heb ik wel een tijdje geitemized, zeg maar de uitzending op de website 

zetten, maar sinds ik dat al heel lang niet meer doe luister ik ook niet meer. Dat vind ik wel heel 

erg jammer, dus ik had  
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I: je hebt het zeker van de zomer gedaan dan? 

R: ja, van de zomer, Ik vind het altijd wel leuk om Radio Kassa ook een beetje te stimuleren, 

omdat tv, die krijgt best wel, die heeft altijd een vaste plek. De uitzendingen hebben een vaste 

plek in de nieuwsbrief en ik had dus ook zoiets van Radio Kassa vind ik altijd wel leuk dus heb ik 

afgelopen week een quiz gemaakt, die maken we a ltijd 1 keer in de 2 weken, en nu heb ik dat over 

water gedaan. Maar het leuke is dat ik dan stukjes van een tv item erbij doe en losse stukjes uit de 

radio. Maar ik kom er vaak niet aan toe. ConsumentenTV ook, het is even heel snel kijken wat er 

wordt gezegd, ik heb nooit tijd om die hele uitzending te kijken. Ja, je bent met iets anders bezig.  

I: dat komt misschien ook wel door de gedeelde tijd? 

R: Ja, dat is ook zo, ik had ook heel vaak het idee dat je niets doet, omdat je maar zo kort daar zit.  

I: Had je ook het idee dat je dingen miste? 

R: Ja, want als ik dan donderdagmiddag bij tv kwam waren er weer hele andere onderwerpen of 

waren er dingen gebeurt die ik niet had gemerkt. En bij internet, het is net of je er steeds een 

stapje achteraan loopt. Ze zijn net een stap verder, dat idee een beetje.  

I: denk je wel, want je zegt dat je dinsdagochtend bij Kassa zit, denk je wel dat het een goede zet 

is om bij die vergadering te gaan zitten. 

R: ja, die vergadering is wel heel erg belangrijk. Het is ook heel b elangrijk, daar ben ik alleen niet 

helemaal in geslaagd, het is heel belangrijk om te leren wat is interessant en wat speelt er. Wat 

speelt op dit moment in de consumentenjournalistiek en je leert er heel erg van en je leert 

eigenlijk ook om eigen initiatief te nemen. Dat ontbrak een beetje bij mij, omdat het gewoon niet 

helemaal mijn ding was en eigenlijk, ja, verder aan het kijken was en dus het is wel heel belangrijk 

om daar tijdens de vergadering van te leren. Ja, het is heel belangrijk, ja, en Alex zit er dan, maar 

het is sowieso wel interessant voor de internetredacteur van Kassa om daar bij te zitten.  

I: dus als internetredacteur was het heel erg interessant om bij tv even een kijkje te nemen. Om te 

weten hoe ze daar werken en wat er speelt? 

R: ja, je merkt gewoon dat je, het is een stukje meer journalistiek. Mensen doen echt research van 

a tot z. Je gaat op zoek naar een onderwerp, is het interessant voor de kijkers, want er is ook al 

een verschil of het in de krant staat of je er iets extra of iets nieuws aan kan toevoegen. Dat zijn 

wel cruciale dingen en het is moeilijker dan je denkt.  

I: denk je eigenlijk dat dit meer zou moeten gebeuren, want jij hebt nu eigenlijk deze kans gehad. 

Maar ik kan me zo voorstellen dat een tv-redacteur ook eens bij Radio moet gaan kijken. Denk je 

dat dat een idee is?  

R: Inderdaad die verhuizing die volgens mij al een jaar wordt uitgesteld, het zou echt perfect zijn 

als je een werkplek hebt waar iedereen bij elkaar zit en van elkaar kan leren. Het is ook wel heel 

erg g rappig, als je bij tv zit dan en je zit daar als internetredacteur dan denken ze gelijk dat je ook 

heel erg technisch aangelegd bent. Dan krijg je ook vragen als, er is iets met mijn mail, kan je 

daar naar kijken? En aangezien ik totaal a-technisch ben, is dat wel grappig. En het verschil van 

hoe schrijft iemand voor internet. Ik vond het ook wel heel erg moeilijk om mensen op dingen te 

wijzen.  

I: denk je dat de tv-redacteuren goed genoeg voor internet schrijven? 

R: ja, nou, je hebt het verschil tussen mensen die vrij nieuw zijn en iedereen schrijft verschillend 

en het is voor hun erg lastig, omdat je natuurlijk met een bepaalde tijdsdruk zit. Op zaterdag moet 

een onderwerp helemaal in kannen en kruiken zijn. Een onderwerp moet helemaal afgerond zijn en 
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dan moeten ze ook nog dat internetstukje schrijven. Dat is voor hun zo moeilijk en daarnaast 

inhoudelijk gezien, ze zitten zo erg in dat onderwerp, ze hebben er nog geen afstand van kunnen 

nemen en dan moeten ze ook nog een internetstukje schrijven. Dus het is voor hun heel erg 

moeilijk om een heel droog kort stukje te schrijven, omdat ze zo in die materie zitten. En vaak zijn 

het ook wel lange stukken dus ja, je zou er wel naar kunnen kijken van hoe moet een internetstuk 

eruitzien en waar moet het aan voldoen. Ik heb dat zelf ook maar een beetje gelaten en grof 

geredigeerd eigenlijk. Ik dacht vaak al, mensen zitten met tijdsdruk en dan had ik niet altijd zin om 

mensen erop aan te spreken, het kan wel verbeterd worden.  

I: maar je hoeft niet gelijk dan erop te wijzen, je kan ook later erop wijzen. 

R: Ja, dat had ik ook kunnen doen. Maar ja, in principe de meeste schreven, iedereen schreef wel 

vrij keurig Nederlands maar  

I: is het ook niet zo dat ze het maar iets vonden wat er bij hoorde. Iets wat er maar zo bij hangt, 

of hoort het ook wel echt bij hun werkzaamheden.  

R: daar zie je ook wel het verschil van mensen die er al een tijdje zitten en die nieuw zijn. Die 

nieuw zijn die hebben zoiets van oh, moet dat er ook nog bij. Die moeten er natuurlijk ook 

helemaal inkomen in hun nieuwe baan, de oude garde die weet wel hoe een internetstukje eruit 

moet komen te zien. Volgens mij hebben ze ook wel eens een cursus webschrijven gedaan. En ze 

weten ook allemaal hoe ze een link erin moeten zetten en dat ze moeten doorlinken. En als ze dat 

soms niet doen, dan doe ik het wel. Je moet ook kijken van hoe schrijf ik een internettekst, maar 

ook kijken van hoe schrijf ik een internettekst voor de doelgroep van Kassa. Dat is wel een aparte 

groep, want toen ik bij SkyRadio werkte als je daar een lange tekst bij zette kon je het wel 

vergeten, maar bij deze mensen willen echt een naslagwerk. Die willen gewoon een heel boekwerk 

om te kunnen lezen. Ik weet niet hoe ze het doen, of ze het uitprinten, maar het is bestwel heel 

grappig. Terwijl een jongere doelgroep eerder het filmpje zou gaan kijken denk ik. Maar er staat 

ook nog eens heel veel informatie waar mensen dan nog terecht kunnen zoals voorbeeldbrieven of 

een link naar het forum. Dat probeer ik er ook nog altijd eventjes in te zetten.  

I: lukt het nu ook om op zaterdag nog nieuws erop te zetten? 

R: Ja, dat doe ik nu elke week. Ik kan het dan ook niet laten om dan gelijk alles erop te zetten. Ja, 

ik bedoel ik kan er niet maar een paar berichtjes opzetten, maar dat doe ik nu dus wel. Het lukt 

wel, ja, op een gegeven moment krijg je meer handigheid in je werk. Maar omdat ik juist op de 

donderdagmiddag en vrijdag daar zit, als ik dan een onderwerp in mijn schoenen geschoven krijg 

dan moet ik daar ook hard aan trekken. Dat zijn vaak wel wat dingen waar ik dan gestrester van 

wordt. Omdat ik daar nog niet zoveel ervaring in heb.  

I: voel je het wel als een onderwerp in je schoot geworpen krijgt, van doe er maar wat mee, of  

R: ja, als er dingen bleven liggen of ik moest mensen ergens mee helpen dat was eigenlijk een 

beetje, ja, dat doe ik dan ook wel. Ok, ik ga nu kijken of er wat in de mailbox zit. Maar dan moest 

er wel wat tussenzitten. Daar was ik niet geweldig goed in, dat ik met een enorm goed onderwerp 

kwam. En dat ook nog eens ging uitwerken op donderdag en vrijdag. Ja, daar was ik gewoon niet 

zo goed in en ook de twijfel of het wel goed is en vaak zijn dat hele drukke dagen dat mensen niet 

alle tijd voor je hebben, tenminste zo voelt dat dan. Ze zijn al gestresst hun eigen dingen aan het 

uitwerken. Tenminste gestrest niet, maar gewoon heel druk bezig.  

I: En als jij dan ook nog eens een keer aankomt met van ja hoe moet dat?  
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R: Dus daar had ik in het begin best wel moeite mee en daar moest ik heel erg aan wennen. Ik 

kom gewoon uit een totaal andere cultuur en hele andere mensen.  

I: je weet nu wel wat je wil en dat is ook belangrijk. 

R: ik wilde gewoon graag een stukje tv meemaken, maar ik heb het wel heel erg hardcore gedaan 

door bij Kassa te gaan zitten. Ik wist wel dat het stevig aanpoten was en dat ik het best heel erg 

moeilijk zou krijgen, dat wist ik wel. Het tweede half jaar ben ik heel erg bezig geweest om rond te 

kijken en te bedenken wat ik zelf wilde. Ik dacht dus dat ik geen internetredactie meer wilde doen, 

maar iets anders wilde gaan doen. Maar ik merk gewoon dat als ik iets voor internet moet doen dat 

mij een stuk meer rust geeft dan als ik wat voor tv moet doen. Ik wordt daar helemaal gestrest 

van. Misschien komt dat ook wel dat ik precies weet hoe alles werkt. Ik heb ook meer met internet.  

I: En heb je dan nog wel steeds een uitdaging erin? 

R: ik ga proberen die weer terug te vinden. Bij Kassa had ik die niet echt, omdat ik niet echt het 

gevoel had dat ik daar helemaal voor kon gaan. Ik zat eigenlijk alleen maar een beetje aan te 

modderen. Dus ik hoop dat in mijn volgende baan dat weer terug te winnen. 

I: Die gedeelde baan is er niet voor niets, wat voor type moet dat dan doen of zeg je van die baan 

moeten we gewoon helemaal schrappen?  

R: Ik vind het juist een heel goed idee, want je gaat toe naar een multimedia redacteur. In theorie 

klinkt het allemaal helemaal geweldig maar er moet nog een hele hoop gedaan worden om die 

twee werelden bij elkaar te betrekken en je zou eigenlijk een gedreven journalist moeten hebben 

die zowel ervaring heeft met internet of op tv-gebied. En ja dat kan best moeilijk zijn, want bij tv 

komt veel meer journalistiek kijken in de zin van dat je research doet en dingen op poten moet 

zetten. Bij internet gaat dat op een net iets andere manier. Daar schrijf je bij wijze van spreken 

een artikel voor en ontwikkel je iets. Waardoor er meer interactie ontstaat. Maar ik heb er wel 

altijd in geloofd dat daar een brug moet zijn om die twee dingen bij elkaar te betrekken zodat dat 

in elkaar overgaat zeg maar. Zodat je niet twee aparte media hebt, maar 1 crossmediaal platform. 

En dat heb je natuurlijk ook wel bij Kassa.  

I: hoe moet het eigenlijk worden, wanneer zijn ze eigenlijk crossmediaal? 

R: Ik denk als iedereen, net als je een democratie hebt. Een democratie kan nooit perfect zijn en ik 

denk dat je dat met alles hebt. Misschien een beetje rare vergelijking maar het zijn allemaal 

verschillende werelden en iedereen heeft zijn eigen deadline, zijn eigen programma en zijn eigen 

ding wat hij voorbereidt. En dan is het heel erg moeilijk om ook interesse te hebben voor het 

andere medium of om daar mee bezig te zijn. Maar ik denk wel dat het eraan komt, ik denk wel 

dat, ik zie dat wel positief in. Ik bedoel als je nu al kijkt hoe het voor de kijker of luisteraar dat je 

gewoon 1 groot consumentenplatform hebt. En als je dat nog meer in elkaar kan laten overgaan 

door meer te gaan samenwerken. Mischien dat als je dan 1 grote redactie of iedereen bij elkaar 

zet. Hoe je dat doet, weet ik niet, want het zijn best wel veel mensen.  

I: denk je dat wel helpt? 

R: ja, want vaak hebben mensen ook helemaal geen contact met elkaar.  

I: ja, ik kan je vertellen dat ik vorige week en interview met Arne had en ik kende hem helemaal 

niet.  

R: nee, nou ja dat zijn van die dingen weet je wel. 

I: Terwijl je toch zou denken, hij is eindredacteur van ConsumentenTV en ik werkte toch ook 

geregeld voor ConsumentenTV. En ik heb hem nog nooit gezien.  
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R: ja, dat is het ook wel, mensen sturen elkaar mailtjes. Dat zegt volgens mij Alex ook altijd w el: 

gewoon even langskomen. En daar heeft Alex gewoon een goed punt in. Eigenlijk moet je gewoon 

komen buurten, eigenlijk. Er moet ook eigenlijk de cultuur voor zijn, dat je gewoon bij elkaar langs 

kan van hè moet je eens luisteren. Dan dat je een mailtje stuurt van hè…het staat niet op de site 

ofzo. Of die oproep moet voor tienen de deur uit zijn. Ik bedoel ja, dan leer je elkaar ook niet 

kennen en dan leer je ook niet wat ieders werk is. En ik denk ook dat heel veel mensen niet precies 

weten wat internetredactie inhoudt. Wat internet betekent. Maar dat heb ik voornamelijk bij mijn 

vorige baan gehad, dat internet een ondergeschoven kindje was. In de mediawereld moet nog heel 

wat gebeuren om  

I: daarom vond ik het eigenlijk ook interessant om jou ook te interviewen, omdat jij er tussen in 

zit. Tussen die twee werelden.  

R: Ja, het is jammer dat ik daar niet heel goed in was dat ik daar van het idee als een vis in het 

water, dan was het misschien een mooier verhaal geweest, maar het blijft een tamelijk uitdaging 

om die twee werelden te vinden. Of je hebt misschien al wel een beetje ervaring opgedaan met 

consumentenjournalistiek of journalistiek in het algemeen. Als je bijvoorbeeld verschillende stages 

hebt gelopen, ja, ik noem maar wat. En je komt er langzamerhand in dan zou het best wel kunnen 

werken misschien. Maar dan eh, het moet echt je ding zijn. Het lijkt me ook wel iets moois dat je 

twee werelden echt met elkaar verbind.  

I: er zijn soms ook wel eens speciale projecten, neem jij dat eigenlijk op je? 

R: nou, dat is heel erg verschillend dat ligt er net aan wat het is. Zoals nu is Frans bijvoorbeeld 

bezig met een enquête in samenwerking met Karel voor het hele platform over KPN.  

I: Maar dan doet Frans het eigenlijk.  

R: Het ligt eraan. Frans is echt de enquêteman. Ja, die draait al die enquêtes in elkaar. Maar ik heb 

bijvoorbeeld wel, dat is helaas niet helemaal goed gegaan, met die supermarktpeiling. Maar daar 

kon je gewoon geen touw aanvastknopen.  

I: dat is ook echt iets moeilijks.  

R: nou, je weet nooit wat mensen invullen. Dat bleek dus ook niet echt te helpen. Want het idee is 

natuurlijk wel heel leuk dat je een boodschappenlijstje opstelt en mensen laat invullen. Dat is een 

stukje interactiviteit die je meegeeft. Mensen hebben dan ook wel het idee dat ze dan iets 

waardevols bijdragen. Het is ook een hele trouwe doelgroep. Dat is ook wel heel erg leuk dat je 

daar iets voor  kan betekenen qua interactiviteit.  

I: heb je het uiteindelijk wel fijn gevonden om voor die twee werelden te werken? 

R: Het was niet helemaal mijn ding zeg maar. Wat ik heel erg leuk vond was dat stuk ervaring wat 

je opdoet en je persoonlijke ontwikkeling en ook in wat je wil natuurlijk. Maar ook dat je op de 

hoogte bent van wat er speelt. En dat je precies weet wat een onderwerp inhoudt, wat er zich 

afspeelt en dat je dus eigenlijk iets ziet van het begin stadium naar het eindstadium. Het 

ontwikkelen en hoe mensen werken en het grappige is dat je dus twee keer zoveel mensen kent als 

dat je maar op 1 plek zit. Zo is het ook wel weer h eel erg leuk dat je op verschillende plekken kan 

komen en ook in de keuken een kijkje kan nemen. Je verbreed wel eigenlijk je kijk op je wereld. 

Die breid je wel uit doordat je meer mensen kent en mensen aan die andere kant leert kennen. En 

hoe die werken en daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dus dat was wel echt een uitdaging en 

dat was ik kwijt in mijn vorige baan. Daar kon ik die uitdaging niet echt vinden en hier was dat wel. 
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Hoe dingen werken en in elkaar steken en hoe de redactie werkt, hoe een verslaggever werkt. Ik 

vond het ook heel erg leuk om een dag mee te gaan met de Belbus. Dan zie je precies hoe 

Wieneke, de verslaggever van de Belbus iets in elkaar steekt, op poten zet en hoe dat dan 

uiteindelijk wordt uitgezonden. Dat is hartstikke leuk. Dus dat zijn echt hele leuke dingen om mee 

te maken. Dat maak je niet zomaar 1, 2, 3 mee.  

I: je had wel het gevoel dat je onder druk stond, meer bij tv dan bij internet, omdat ze daar met 

deadlines werken.  

R: Bij internet kan je er altijd achter verschuilen dat je daar al ervaring mee hebt, maar tv moet je 

eigenlijk nog ontdekken. En aan de ene kant ben je daar wel een beetje bang voor, maar je vergist 

je ook in dingen. Want je weet niet wat je gaat doen. En omdat je het niet gewend bent, ben je 

meer gestrest. Zo’n live tv-uitzending is wel heel erg belangrijk en er mag niets mis gaan. Dat idee 

een beetje. Op internet kun je een stukje wel veranderen, want het is niet de bedoeling dat je iets 

verkeerds neerzet. Maar met tv kan je iets niet uitwisselen op dat moment. Op dat moment moet 

het goed zijn. En je hebt je verantwoordelijkheid, je kan niet zomaar iets zeggen over een 

organisatie en dan is het verkeerd ofzo. En natuurlijk maak je fouten maar dat wil je niet. Dat is 

vreselijk en dan denk je oh mijn god. De wereld stort in elkaar ofzo.  

I: Bij internet is het ook een keer gebeurt. 

R: ja, maar dat ging wel over het programma. Dus je moet gewoon heel erg uitkijken met wat je 

zegt. Daarom is het ook wel heel erg belangrijk dat je weet wat er bij tv speelt en dat je de 

gevoeligheid ontdekt en dat je niet zomaar een met sensatiebeluste kop iets kan zeggen ofzo. Ik 

noem maar wat. Dat werkt totaal anders natuurlijk. Op internet wil je zoveel mogelijk hits scoren 

door iets spectaculairs te zeggen, bij tv is dat heel anders. Ja, natuurlijk heb je ook wel 

overeenkomsten. Bij internet kan je ook niet zomaar alles neerzetten,  

I: als je iets schrijft kan je meer verschuilen dan als je iets zegt? 

R: ja, en het heeft meer gevolgen. Zoals met de uitzending dan kan iemand niet langskomen of 

zeggen ik doe niet meer of wat dan ook. Maar met tv is het natuurlijk wel weer heel erg leuk als je 

iets kan betekenen voor mensen. Als je eigenlijk een probleem hebt opgelost. Dat is wel heel erg 

leuk. 

I: dat is er bij internet niet. 

R: nee,  

I: je helpt niet echt mensen. 

R: nee, je helpt mensen wel door informatie te verstrekken en een podium te verschaffen. Maar 

dat is natuurlijk heel erg, als je naar Kassa kijkt, met Vraag en Beantwoord dat dit ook echt gaat 

leven en dat mensen dit als een stukje van hun leven zien. Ja dat is natuurlijk heel erg leuk, dat je 

echt een community hebt. Dat is natuurlijk heel bijzonder aan Kassa.  

I: hoe zie jij crossmedia? Wat is jouw idee daarbij? 

R: dat gewoon de grenzen vervagen tussen die verschillende werelden. Dat je de traditionele 

media hebt en internet als verlengstuk. Maar dat je gewoon 1 crossmediaal platform hebt of dat je 

gewoon een multimediaal iets hebt. Waar alles in samengaat. Maar in de toekomst zie je dat ook 

wel gebeuren dat internet schuift in elkaar en je hebt digitale tv en mensen hebben ook steeds 

meer die toepassingen ook in huis. Dus daar kun je dan meer mee en meer mogelijkheden. Zijn 

ook niet meer afhankelijk van 1 tijd of 1 plek. Dat wordt heel erg spannend eigenlijk en heel erg 

leuk. En het internet blijft ontwikkelen en opnieuw ontdekken en uitvinden en daar komt geen eind 
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aan ofzo. Dat vindt ik ook wel heel erg leuk en ik denk ook dat dat het typische is van multimedia 

dat het grenzeloos is en  

I: ik denk ook dat het aan de ene kant wel moet, want mensen verwachten steeds meer maar 

televisie kan niet aan die vraag voldoen. Want televisie is televisie en meer kunnen ze niet.  

R: maar beeld is wel heel erg belangrijk voor mensen.  

I: dat wel, maar je krijgt extra informatie op internet.  

R: mensen kunnen gericht informatie zoeken en zijn niet meer afhankelijk van 1 tijdstip of van de 

onderwerpen. Ze willen het gewoon. Daar zie je ook het verschil tussen een jongere doelgroep en 

ouderen. Jongeren zijn multimediaal opgegroeid en ze kennen niet beter. Kinderen zoeken echt 

heel gericht hun informatie en zijn niet gebonden aan 1 omroep of 1 medium en dat is eigenlijk 

heel grappig.  
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7.8 Bijlage 8 Uitwerking interview Rens 7 mei 2008 

 

I: Zou je je functie kunnen omschrijven? 

R: Eindredacteur 

I: wat doe je dan precies allemaal? 

R: ik doe de eindredactie van Kassa, Kassa 2, en dat betekent het aansturen van mensen die bij 

ons rondlopen. Samen met die mensen de inhoud bepalen van het programma. Ook echt de 

uiteindelijke inhoud, dus ook echt onderwerpen gaan vormgeven, wat moeten we nou echt gaan 

doen? Wat is de lijn van het onderwerp. Ik ben eindverantwoordelijk ervoor, dus als er gezeur 

komt, dan komt dat niet bij een redacteur, maar komt dat bij mij terecht. Ik neem de 

studiogesprekken op het eind nog een keer door met de verslag, nee de redacteur die het heeft 

voorbereidt. Ik bekijk alle filmpjes en als ik denk van dit kan echt niet of dit moet anders dan roep 

ik dat. Ik stuur Felix aan,  

I: tijdens de eh… 

R: letterlijk en figuurlijk zeg maar. Van te voren met hem praten over alle gesprekken en tijdens 

de uitzending ook nog met zijn draadloos oortje. Nou datzelfde geld voor Kassa 2 en ik ben zo’n 

beetje steun en toeverlaat voor Radio Kassa en Kassa 3 enzo. Omdat ik er wel veel van afweet. Ik 

krijg dan ook vragen van goh, hoe zit dat en hoe hebben jullie dat aangepakt.  

I: luister je ook naar andere, Kassa 2 sowieso, maar luister je ook naar Radio Kassa? 

R: nou, niet altijd. Het is moeilijk om bij te houden, niet altijd. Het is zoveel. Radio Kassa, Kassa 3 

spreek ik in dus dat zie ik dan ook nog wel eens. Ja, ik probeer het wel.  

I: en de site 

R: Ook. Maar dat is ook een beetje op hapsnap basis. Weet je wel. Ik heb gister met Renate 

gebeld. Die poll die erop staat klopt van geen kant. We hebben zaterdag uitgelegd dan het 

downloaden van film nooit illegaal is en dan staat er opeens een poll op de site: Download u wel 

eens illegaal een film? Pardon? 

Dus… dat is meer op hapsnap basis. De nieuwsbrief lees ik wel altijd, waarbij ik het heel erg 

belangrijk vind dat hij klopt. Die overleg ik met Renate. Op de vrijdag, omdat dat echt betrekking 

heeft op de uitzending. Het is niet fijn als er een fout in staat. 

I: ja, ik heb inderdaad meegemaakt dat dat is gebeurt. Dat was wel even stress. 

R: Ja, de uitzending liep een beetje in de soep daardoor. 

I: ja, het had grote gevolgen.  

R: Nou, dat had hele grote gevolgen. Het bedrijf kwam niet. ik zag die tekst en ik dacht oh nee, oh 

nee. En alle boze dromen die kwamen uit, want wij hebben uw nieuwsbrief gelezen. En we weten 

dus precies wat u van plan bent. Maar dat zijn we helemaal niet van plan. Dat is een fout in de 

nieuwsbrief. Ja, dat doet er niet toe. Ja, dan heb je wel een probleem voor anderhalf miljoen 

kijkers. Dus dat wel echt niet heel fijn.  

I: nog steeds anderhalf miljoen kijkers? 

R: ja, we hebben laatst 1,8 miljoen gehad. Nu met dit mooie weer is het weer minder hoor. Dan 

zijn het er 900.000 maar eh… in principe rond de anderhalf miljoen.  
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I: ik weet dat Felix op een gegeven moment zegt van: bekijkt u dit op kassa.vara.nl. doen jullie dit 

altijd of. 

R: dat hangt ervan af. Iedere uitzending wordt het wel 1 keer genoemd.  

I: dat ligt ook aan het onderwerp denk ik? 

R: ja, we hebben ook steeds vaker als we bijvoorbeeld een test hebben, het is ontzettend 

ouderwets om dan alle 10 de dingen die je getest hebt, om dan al die 10 op te gaan noemen in de 

positie waarin ze geëindigd zijn. Dus we hebben nu een beetje het idee, we noemen alleen de 

nummer 1,2,3, dat vinden de kijkers leuk om te weten. En de rest hartstikke interessant, ga lekker 

naar de site, daar staat alles op.  

I: Er wordt nu wel meer op elkaar ingespeeld.  

R: Sowieso, ik heb heel erg het plan om eh… Ik zie voor het volgende seizoen dingen die al klaar 

zijn al aan te bieden. Bijvoorbeeld aan nieuwsbrief lezers. Je zou er bang voor kunnen zijn, maar 

mensen zeggen in eerste instantie van ja, als je het aanbied dan gaan ze straks niet meer kijken. 

Maar het lijkt mij onzin. Wanneer je het alvast op de site zet, gaan mensen het erover hebben met 

collega’s goh heb je dat al gezien, kan je nu al zien en zit zaterdag in de uitzending. En daar krijg 

je volgens mij meer kijkers door. En meer sympathie, want mensen voelen zich betrokken erbij. 

Wij mogen het alvast bekijken.  

I: is ook leuk voor de community van de internetsite.  

R: ik weet niet of het lukt, omdat de meeste dingen pas op zaterdag gemonteerd worden, maar 

wanneer je echt al iets hebt, is het leuk om het al aan te bieden. En bij een test moet je natuurlijk 

nooit de echte uitslag gaan weggeven op de site. 

I: maar dat kan je wel zo monteren. 

R: en je kunt het ook zo monteren dat mensen denken oh wacht dan moet ik zaterdag toch even 

de uitslag zien.  

I: denk je dat de samenwerking die er nu is, nog meer verbeterd kan worden 

R: ja, natuurlijk joh, die is helemaal niet goed. Ik heb jou nog nooit gezien. Maar serieus, dat is 

toch niet goed. Jullie zitten beneden en wij zitten boven. Ik heb geen flauw benul wat jij nou die 6 

maanden hebt gedaan. Ik heb niet half een idee van wat Renate doet en wat Alex doet. Ik weet het 

niet. das echt niet goed. Dat kan een stuk beter ja. Ja, veel meer samenwerken  

I: en hoe zie je dat dan voor je? 

R: als eerste moet je gewoon bij elkaar zitten. Dan kan er ook gewoon geroepen worden van he, is 

het niet een leuk idee om… en dan zeg ik: ja, leuk of ik vraag zou je niet eens dat of dat kunnen 

doen. Nu zijn er twee eilandjes en het ene eilandje doet dingen en vindt dat belangrijk, terecht, en 

het andere eilandje doet ook dingen en dat is ook terecht. En dat kan wel eens een keertje botsen. 

Ik heb wel eens heel boos opgebeld en dat ik zei, van jongen we hebben zo’n spectaculaire 

uitzending vanavond eh morgenavond. En dan is de kop van de nieuwsbrief iets over internetters, 

weet ik veel. Weet je wel, helemaal niet interessant. Dat botst dan. Wie ben ik als eindredacteur 

van Kassa om me te bemoeien met de kop van de nieuwsbrief en dat is natuurlijk niet goed, dat 

het zo gaat.  

I: maar vaak is het ook bij internet niet helemaal dat er iets dan ook heel erg belangrijk is. We 

zitten ook vaak bij Renate te vissen van wat is nu het belangrijkste in de uitzending. En dat is dan 

niet helemaal duidelijk. 
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R: en toch moet diegene en kan diegene dat weten, want die is er op vrijdagochtend bij van 9.30 

tot 10.30 wanneer we de laatste besprekingen doen voor de zaterdag. Dus dan weet je wat er 

belangrijk is. Ook dat is weer een verhaal, ja kom bij elkaar zitten dan weet je waar het over gaat. 

Jij bent nog nooit boven geweest dus dan weet je helemaal niet wat er bij ons speelde. Dat is niet 

goed. Aanstaande zaterdag hebben we staatssecretaris Heemskerk, nou dat is hartstikke 

belangrijk. Die heeft veel over consumentenzaken te zeggen. Die heeft een heel stuk in Kassa 1, 

een heel stuk in Kassa 2. Ik verklap nog niets aan Renate, maar ik ben benieuwd of ze het oppikt. 

Snap je en dat is niet goed. Dat hoort gewoon een soort van natuurlijk proces te zijn.  

I: ik zal de nieuwsbrief eens bekijken of het erin zit.  

R: dat zal 

I: Ze is niet de enige die het maakt. Er krijgen er meer het persbericht en wij lazen het ook altijd 

en probeerden ook het belangrijkste eruit te halen. Dus wat dat betreft, je bent wel met meer. Het 

is niet zo dat het 1 persoon is.  

R: nee, dat klopt natuurlijk. Maar nogmaals, Alex zie ik twee keer in de week, Renate zie ik dan wel 

meer, Frans zie ik nooit. Stagiaires zie ik nooit. Er moet gewoon meer en beter samengewerkt 

worden. En volgens mij is het elkaar zien en spreken echt de basis voor samenwerking. Toch? 

Als dat er al niet is. Dan is de rest er ook niet. Maar goed, tot zover het negatieve, want er is vast 

ook een hoop positiefs te melden.  

I: wat vind je dan positief aan de samenwerking? Wat groeit er eigenlijk uit? 

R: veel te weinig, dat kan veel en veel meer. Aan de andere kant, als je iets ruim van te voren 

aankondigt bij nieuwe media, dan kan het wel. Klaas is bezig met een groot verhaal van KPN en de 

vele klachten die daar over binnenkomen voor eind mei, daar komt keurig, netjes een enquête uit, 

maar dat is dus wééken van tevoren al in elkaar gezet. Dat is een uitzondering, dat g ebeurt niet 

heel vaak. Het is jammer dat het alleen met zo’n uitzonderingspositie het heel goed kan. En op het 

snellere vlak, want we werken veel sneller dan die laatste uitzending, want die wordt lang van te 

voren gepland en dan kan dat niet en dat is jammer.  

I: Denk je ook wel dat het niet met elk onderwerp kan? Denk je dat het met elk onderwerp zou 

kunnen? 

R: ja, dat weet ik niet. Maar dat moet volgens mij de kracht van nieuwe media zijn. Dat wij bezig 

zijn met een onderwerp en proberen om dat op tv te brengen en dat Nieuwe Media zegt van: wij 

hebben verstand van onze toko. Zou je niet dat en dat nog kunnen doen. En dat gebeurt te weinig. 

He, jullie hebben dat en dat zullen wij daar eens op de site iets leuks mee gaan doen.  

I: en hoe zie je dan de samenwerking met Radio Kassa. 

R: Tussen Kassa-tv en Radio Kassa?  

I: ja 

R: Ja, dat is er wel hoor. Dat is gewoon overleggen. Ik weet welke onderwerpen ze behandelen en 

regelmatig spreek ik met de eindredacteur daar. Van joh, dat hebben wij ook al gehad. En toen 

hebben wij dat en dat gedaan en je zou die en die eens moeten bellen. Of zij zijn met een 

onderwerp bezig en weten daar weer meer vanaf dan wij. Dus op inhoudelijk vlak is daar altijd 

goed overleg.  

I: en met ConsumentenTV? 
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R: ook, daar ben ik toevallig ook eindredacteur van. Dus daar is ook goed overleg. Loopt ook wel 

eens een keertje mis, maar in principe is daar goed overleg.  

I: denk je dat er ook nadelen zijn aan het crossmediale werk eigenlijk? Of zie je het alleen als 

voordeel? 

R:nee, ik zie in principe geen nadelen. Het enige wat wel eens een probleem zou, wat nu wel eens 

een probleem is, kijk als je alleen maar een half uurtje Kassa op Nederland 1, vroeger was het op 

Nederland 3 hebt. Dan heb je een hele grote keuze uit allerlei onderwerpen en je p akt het beste 

eruit en daar scoor je mee. En nu hebben we 5 dagen van de week een half uur op de radio, we 

hebben een site waar je dingen op kan doen, er komt een magazine aan, we hebben 

ConsumentenTV. Dus de spoeling wordt wat dun en dan is het lastig om te bepalen, wat doen we 

waar. wat doen we op radio Kassa, wat doen we op ConsumentenTV? Wat doen we bij het 

vlaggenschip Kassa op Nederland 1? Want dat is in principe toch nog steeds het vlaggenschip. Daar 

is nu te weinig coördinatie over, omdat er geen algemene leiding is boven al die verschillende 

platforms. Er is geen eindredacteur of hoofdredacteur die bepaalt van heej, jullie zijn daar en daar 

mee bezig en dan zou dat andere platform dat en dat kunnen doen. Het is niet zelden dat we een 

bedrijf of instantie bellen en krijgen te horen, maar we zijn toch net door jullie gebeld? Nee, dat 

was Radio Kassa. Oh ja weet je wel. 

I: denk je wel dat het iets is wat zou moeten veranderen, wat zou moeten komen? 

R: Ja, natuurlijk. 

I: een hoge eindredacteur. 

R: ja, natuurlijk, want nu wordt er alleen maar een beetje gerommeld in de marges soms hé. Dat 

een onderwerp dat wij een half jaar geleden hebben gedaan over eh… een telecomaanbieder die er 

een potje van maakt afgelopen vrijdag pas bij Radio Kassa zit. En dat hebben ze heel goed gedaan, 

echt een fantastisch onderwerp. Maar wel jammer, dat hadden wij vorig jaar al. ja en dan, waarom 

doen we het dan nu op radio Kassa. Vind ik gek? Maar we doen heel erg ons best met die 

uitzending van over KPN eind mei om het echt allemaal bij elkaar te trekken. Er is echt gesproken 

met internet, en met het blad, en met de radio en wij op tv, dus dat is wel echt een gezamenlijk 

project. Het is even afwachten wat daar dan uitrolt zoals we het zouden willen hebben.  

I: maar dit is nu een project, maar dat zou eigenlijk constant moeten zijn? 

R: altijd, constant. Dan weet ik ook wel, ik ben nuchter genoeg om te weten dat dat echt niet altijd 

lukt. Iedereen moet zijn eigen programmaatje maken. simpel zat. Maar nu is daar helemaal geen 

coördinatie over. En dan laat je volgens mij een heleboel kansen liggen.  

I: hoe zie jij crossmedia in het algemeen? Hoe denk je dat het in zijn werk moet gaan? 

R: beetje vage vraag. Probeer eens iets anders te formuleren. 

I: je kant het zien alsof er 1 redactie is die voor alle media werkt. 

R: Oh ja, dat bedoel je. Daar geloof ik niet in,  

I: je gelooft dat elk medium een eigen redactie moet hebben? 

R: ik geloof niet in een centrale garingsredactie zoals dat dan heet. Dat heeft de NOS op een 

gegeven moment ingevoerd. Dat is echt dramatisch mislukt. Mensen die op zo’n garingsredactie 

zitten die raken namelijk verschrikkelijk gefrustreerd. Die zijn bezig met zaken, ze zien niet wat de 

output is. Zij maken een soort van voorgebakken broodje en weet niet wie het gaat afbakken. Dat 

is doodzonde. En daarnaast zitten er dan mensen die de output maken en dan weer zitten te 

zeuren, ja dat voorwerk is weer niet goed gedaan. Ik had het anders ook beter gedaan. Dus daar 
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geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat wanneer je samen zit te werken aan een stuk dat je eh… 

goed samen kan overleggen. Wanneer radio bezig is met een onderwerp en die centrale 

coördinator hoort dat en denkt: ja maar dat is voor Kassa-tv ook hartstikke interessant dat die dat 

dan weer koppelt aan de verslaggever bij tv. Dat kan natuurlijk wel. Maar sec een garingsredactie, 

nee daar geloof ik niet in. Ik denk wel dat je uiteindelijk redacteuren moet hebben die niet meer 

specifiek voor de radio werken of alleen voor tv of alleen voor internet. Maar redacteuren die 

gewoon weten voor radio heb ik een verslaggever en die wil graag dat en dat weten, bij tv heb ik 

te maken met een verslaggever die heel moeilijk doet en die wil alleen maar plaatjes schieten en 

heel ingewikkeld. En dat je dus gewoon makkelijker en voor radio en voor tv en voor internet kan 

werken.  

I: maar ik denk dat redacteuren op dit moment daar nog niet voor opgeleid worden. 

R: nee, nou weet ik niet, Als ik zie, stagiaires uit Zwolle, journalistiek uit Zwolle spreek, die hebben 

niet meer de keuze, zoals ik die vroeger had voor radio, de geschreven pers of tv. Ik moet echt 

kiezen. Ik heb toen radio gekozen. Terwijl ik nu zie dat mensen kiezen voor Nieuwe Media of 

multimedia en dat is dan radio en tv, weet je wel. Dus volgens mij komt dat wel meer hoor.  

I: geloof je ook in teams, dat bijvoorbeeld een verslaggever van Radio Kassa, Kassa-tv en 

ConsumentenTV of internet samen een onderwerp op zich nemen en voor elk eigen medium een 

stuk schrijven.  

R: nee, je moet het je heel concreet voorstellen: je hebt een verhaal over KPN en daar zijn heel 

veel klachten over en uiteindelijk heb je een afspraak geritseld, eindelijk, want ze willen niet naar 

de studio komen, met de raad van bestuur voorzitter van KPN. Om hem hier nou toch eens flink 

over aan zijn staart te trekken. Dan sta je met drie man voor de deur. Die man lacht zich ook een 

kriek. Wat komen jullie allemaal doen? Nou ik kom voor tv en ik voor radio en ik voor 

consumentenTV. Nee daar geloof ik niet in. Wat dat betreft zijn het toch wel hele specifieke media. 

Dat wordt bij radio ook vaak gezegd: oh, dan nemen we een cameraatje mee en dan doen we het 

direct ook even voor tv erbij. Maar dat is nog nooit gebeurd. En dat gaat ook niet lukken, zonder 

daar arrogant over te zijn, maar televisie is heel erg ingewikkeld hoor om te maken. Je hebt wel 

echt een cameraman en een geluidsman nodig. Er moet een mooi plekje gezocht worden en je 

moet een aantal tegenshots maken en al die dingen heb je bij radio niet. bij radio kun je in principe 

in vijf minuten klaar zijn, met een goed gesprek. Maar bij televisie is iemand toch echt een uur 

bezig, omdat jij je spulletjes moet neerzetten om, en als je als radioverslaggever daar dan alleen 

komt en je moet dan ook nog je camera neerzetten. Ja, dat is in principe gedoemd om niet goed te 

worden.  

I: ok, het zou iets kunnen zijn.  

R: ja, we hebben het nog nooit geprobeerd. Maar ik geloof er niet zo in. Gewoon omdat ik uit 

ervaring weet dat televisie is zo verschrikkelijk arbeidsintensief. Dat is geloof ik honderd keer meer 

dan radio.  

I: Ik heb ook stage gelopen bij de Radio en dat is toch wel heel iets anders. 

R: ja, dat is een stuk relaxter. Absoluut. 

I: Zijn er vergaderingen waarbij jullie allemaal met elkaar overleggen? 

R: Nee, nee, een tijdje is geweest dat iemand van de radio  bij ons bij kwam zitten, maar die kwam 

op een gegeven moment niet meer, omdat hij dan dacht: Hartstikke interessant maar ik ben wel 
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die hele ochtend kwijt. Er is een tijd geweest dat iemand van ConsumentenTV erbij kwam zitten, 

maar die had het ook veel te druk. Alex is er regelmatig, van nieuwe media, maar ook niet altijd. 

Dus nee. Echt een gezamenlijke agendaoverleg is er niet.  

I: denk je wel dat dat nodig is? 

R: ja, echt heel hard nodig zelfs. We hebben zoveel onderwerpen waarvan we zeggen nee, is net te 

klein voor Kassa. En dan denken we verder niet na, maar dat kan hartstikke leuk zijn voor de radio 

of ConsumentenTV of misschien dat er op de site een special over te maken is. In de zomerperiode 

als wij geen uitzending hebben, als wij geen uitzending hebben, dan is Klaas, een redacteur van 

Kassa, heel actief in het maken van zomerspecials voor de site. Nou dat zijn de leukste stukken, 

met echt lange artikelen. Veel links erin en echt goede informatie over bepaalde onderwerpen. Dus 

het kan wel.  

I: denk je dat er een meer crossmediaal denken moet komen om crossmediaal te kunnen zijn? 

R: Ja, dat denk ik wel. Gesteld dat je het wilt. Gesteld dat je er heilig in gelooft dat 1 persoon voor 

meerdere media kan werken. En ik geloof daar wel in, ik weet niet of het lukt. Dan moet je dat 

inderdaad wel hebben en dat is er nu niet. Dat is geen onwil, iedereen is gewoon hartstikke druk 

om zijn eigen stukje klaar te krijgen voor tv, radio of wat dan ook. Want je wil er toch voor zorgen 

dat datgene waar je primair voor werkt dat dat lukt, dat het goed gaat scoren en dat het goed 

gedaan wordt. En dan is het bijzaak om dan nog iets voor de radio te doen, waar je niet echt 

verantwoordelijk voor bent. Maar dat zou er misschien moeten komen, ja. Waarbij de redacteuren 

denk ik het allerbelangrijkst zijn, die redacteuren die vogelen het hele verhaal uit en vervolgens 

heb je mensen die specifiek voor radio werken of wat dan ook, die kunnen dan dat product maken 

wat voor radio of v geschikt is. Snap je, misschien moet het wel vooral bij de redacteuren zitten en 

niet zozeer bij de verslaggevers. 

I: je denkt dat het nu nog steeds, eh, nog niet is? 

R: nee, dat weet ik niet, de tv-redactie zit beneden, jullie zitten als nieuwe Media nog lager en bij 

radio zitten ze boven. Maar als we op 1 vloer zitten dan zou het kunnen zijn dat die ene redacteur 

zegt van: ik heb het helemaal voorbereid, eh, kijk maar, wie gaat er naartoe, weet je. Dus dat zou 

goed kunnen.  

I: heb je zelf nog wat toe te voegen? 

R: Nee, dat ik echt heel heel erg hoop dat wij vanaf volgend seizoen en het schijnt er ook van te 

komen echt met ze op 1 vloer zitten. En dan heb je gewoon niet meer dat we elkaar gewoon 

nauwelijks ziet en nauwelijks spreekt, dat moet dan een heleboel gaan veranderen. En ik hoop heel 

erg dat er 1 hoofdredacteur komt die alles een beetje in de gaten houdt. Ik hoop dat we veel 

sneller kunnen schakelen met nieuwe media. Dat is geen kritiek, maar daar kan niet echt snel 

geschakeld worden. ik krijg altijd het idee dat nieuwe media tot zijn nek toe in h et werk zit en dat 

alles wat extra is, net niet kan of net heel moeilijk is.  

I: en denk je dan aan extra dingen 

R: ja, ik riep net al dat ik voor ben om filmpjes alvast in preview online te zetten of in de 

nieuwsbrief. Kijk hier alvast naar een stukje van die uitzending, een stukje van dat onderwerp. 

Maar dat betekent dus dat er iemand bij Nieuwe Media moet zijn die dat gaat digitaliseren en dat 

erop zet en noem maar op. Nou, ik hoop dat dat er is, maar ik denk het niet.  

I: ja, dat is inderdaad een moeilijk iets. 
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R: ja, ja. En je moet je ook beseffen dat als je praat over denken jullie crossmediaal, ja dat willen 

we wel, maar als je toch steeds hoort van we zitten tot hier in het werk. Dan vraag je het niet eens 

meer. Snap je. Ik ga niet aan Renate vragen kan jij nog even heel snel voor zaterdag een enquête 

in elkaar schroeven, want dan zegt ze, ja dat wil ik wel, want ze is hartstikke aardig, maar mijn 

gewone werk dan. En dat is lastig.
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7.9 Bijlage 9 Uitwerking interview Fos 7 mei 2008 

 

I: Mijn afstudeerscriptie gaat over de crossmedialiteit van Kassa euh dat er heel veel aan gedaan 

wordt. En ik wil graag weten waar ze nu staan en wat er nog verbeterd kan worden. en hoe de 

VARA daar over denkt. Wat zijn eigenlijk de bedoelingen van de VARA met Kassa?  

F: Ja, dat begrijp ik, In de eerste plaats, zeker sinds de digitalisering, het digitale domein een grote 

vlucht heeft genomen in het medialandschap. Hebben wij eigenlijk de mediastrategie iets anders 

geformuleerd. Dat wil zeggen dat wij een aantal speerpunten hebben omarmd en daarbij moet je 

denken aan Consumenteninformatie/ Kassa. Want dat is een beetje een merknaam geworden. 

Maar ook terreinen als Cabaret, waar we altijd heel actief op zijn. Drama, cabaret zei ik al, 

informatie en Debat. Kassa als speerpunt is, de crossmediale uitwerking van Kassa is de aanleiding 

van het feit dat we consumenteninformatie tot speerpunt hebben verklaard bij de VARA. Dat is 

eigenlijk de visie en de filosofie daarachter. Wat wij op dit moment doen, want je hebt hier 

natuurlijk stage gelopen je hebt veel gezien. We zijn begonnen met Kassa, gewoon op 1, op 

Nederland 1, moet ik zeggen. Dat heeft een vrij grote bekendheid zoals we weten. En toen internet 

een grote vlucht nam hebben we daar een vrij grote communitysite bijgebouwd. Ook onder de 

naam Kassa. Wat heel erg gestoeld is op een service niveau. Vraag en Aanbod is een community 

van experts en deskundigen die vragen van allerlei soorten en allerlei typen en ook van allerlei 

pluimage beantwoorden. Dat is de site die we eromheen hebben g ebouwd en om het eigenlijk nog 

crossmedialer te maken hebben we gezegd welke platforms er tot onze beschikking komen en 

laten we kijken of we daar specifiek op dat platform toegesneden nieuwe content kunnen maken. 

Je hebt gezien dat we Kassa 3 hebben gemaakt op het jonge net en Kassa 2 op het verdiepende 

net. Maar we hebben ook een specifiek themakanaal. Het digitale themakanaal, ConsumentenTV, 

hebben we ontwikkeld. En er is nu in de laatste fase, zijn we met een pilot bezig van een 

consumentenblad. En dat blad heet ook Kassa. En dat zal je niet helemaal verbazen gezien het 

voorafgaande. Dus we zijn in de verwachting dat we het blad lanceren in september van dit jaar. 

Dus dan zijn we de pilotfase voorbij en brengen we een eerste editie uit. En ook op print w orden 

we nu actief op basis van eh…het gekozen speerpunt. En waar we nu eigenlijk, een beetje als 

laatste op dit moment aan denken, is of we eh… of we ook niet een soort van een evenement 

kunnen ontwikkelen gerelateerd aan de consumenteninformatie die we o p allerlei andere platforms 

brengen. Ik zeg het zo algemeen, omdat we nog heel erg aan het praten zijn over wat voor vorm 

het dan moet krijgen. Het moet niet een soort van huishoudbeurs worden, want dat is veel meer 

gericht op consumeren zelf dan op een kritische manier tegen consumentisme  

I: aan kijken? 

F: of daarover bericht geven. Dus we zijn heel erg zoekende naar, wat zouden we nou kunnen 

toevoegen aan evenementen die en met de VARA en met een kritische consumentenblik te maken 

hebben. Daarna zijn er natuurlijk nog een aantal kleine dingen die we zo nu en dan doen. Ik geloof 

dat we een BelBus boek hebben uitgegeven. Misschien dat we ooit nog compilaties maken op DVD. 

Dat noem ik maar even de klein projectjes die spin-offs zijn van het Kassa-succes.  

I: Wat zijn eigenlijk de bedoelingen die jullie als VARA zijnde ermee hebben? 
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F: dit is eigenlijk de uitwerking, de uitwerking van de Visie. Maar als je nou zegt van wat wil je er 

nou precies mee bereiken?  

I: Ja, dat wil ik eigenlijk wel graag weten? 

F: Nou uiteindelijk willen wij, kijk, wij zeggen vanuit onze traditie voeren wij al heel lang 

consumenteninformatie. In allerlei verschillende vormen. Van Koning Klant tot de Ombudsman. Nu 

van recentere datum Kassa en daar zit natuurlijk een soort missie achter van het weerbaarder 

maken van de consument. En daar kun je bij wijze van spreken een boek vol over schrijven als het 

gaat om toenemende macht van de multinationals. De versnippering van het aanbod en daardoor 

als je niet uitkijkt wordt je als consument gemanipuleerd. Je bent krachteloos als individu, dus de 

VARA probeert daarin een rol te spelen door op te komen voor die mensen en die situaties. Dat is 

de opdracht die we onszelf gesteld hebben. Nou, hoe doe je dat vervolgens. Door natuurlijk op 

zoveel verschillende platforms en mediatypes aanwezig te zijn zodat je ook heel veel verschillende 

doelgroepen bereikt. Want dat is uiteindelijk de achterliggende gedachte van crossmediaal werken. 

Waar ben je bang, volstaat niet meer. Laat ik het anders zeggen. 20 jaar terug, tien jaar terug, 

volstond het om Kassa op Nederland 1 uit te zenden omdat 80% van het publiek, misschien wel 

90% keek en dus met onze boodschap in aanraking kwam. Maar ook het media-aanbod. Ik hoef je 

natuurlijk de theorie niet te vertellen, is zo versnipperd geraakt dat je hele specifieke op het 

platform en op de doelgroep content moet ontwikkelen om deze boodschap nog goed voor het 

voetlicht te krijgen. En om het even in normale mensentaal te zeggen. Kijk een jongere benader je 

anders met deze informatie dan iemand die toch meer op leeftijd is. Dat blijkt gewoon als het gaat 

om tone-of-voice, aanpak, uiting, nou ja etc. dat dat anders moet. Maar je ziet zelf dat er 

bijvoorbeeld terreinen zijn, of ik moet eigenlijk zeggen generaties, de jongste generatie die 

consumeert, het mediagebruik concentreert zich veel meer rondom internet en mobiele 

toepassingen dan bijvoorbeeld via televisie. Weet je wel dat eh… en ik ben in die hele opsomming 

van activiteiten Radio Kassa ook nog vergeten te noemen.  

I: ja, ik weet het. 

F: goed je weet het, maar ik zeg het even, maar je ziet ook dat daar, de groep die luistert. Op die 

manier met onze boodschap is vaak net een iets ander groep de groep die ook naar Nederland 1 

kijkt. Nou kijk, als je nou zegt, in een tweetraps raket, de visie is gericht op de doelstelling om de 

consument weerbaarder te maken en wil je dat ook actief en effectief kunnen doen, ja, dan moet je 

op zoveel mogelijk platforms aanwezig zijn om daar ook in te slagen.  

I: Denkt u dat er nog verbeteringen nodig zijn, om die samenwerking nog beter te maken?  

F: nou, we zijn, ik weet niet precies wat je bedoelt. 

I: Ik doel erop dat een punt van crossmedia is dat de redactie onderling ook samenwerken en op 

dit moment is daar wel sprake van, maar ik heb het idee dat dit nog beter kan.  

F: Ja, mijn leus is: het kan altijd beter. Dus dat geldt zeker ook voor dit onderwerp. Wat we heel, 

dat is wat plastisch uitgedrukt, maar wat we op dit moment aan het voorbereiden zijn is een  

vrij grote interne verhuizing. En dat komt erop neer dat we alle speerpunten centraal bij elkaar 

gehuisvest willen organiseren. En dat betekent in het geval van Kassa/ consumenteninformatie. 

Dat de mensen die bezig zijn met het themakanaal, met radio, met de tv-uitzendingen, met 

internet bij elkaar komen te zitten. En daarbij is natuurlijk vanzelf niet de synergie groter 

geworden, maar de kans dat mensen onderwerpen delen, ideeën uitwisselen, dat je elkaar kunt 

helpen bij eh… de ontwikkeling neemt wel toe. Want je bent gewoon in de natuurlijke nabijheid van 
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elkaar. En we gaan daar ook een coördinator benoemen, die het geheel een beetje aanstuurt. Dat 

is heel praktisch waar zie je verbeteringskansen, maar dan nog, moeten we wel op de inhoud, 

moeten we wel een paar stappen nog maken. En zonder gelijk 5 dingen te noemen. Laat ik 1 

belangrijk ding noemen. We doen veel op verschillende platforms, maar dat zei ik al, maar ik wil 

wel dat we veel scherper gaan kijken van waar willen we het grote publiek bereiken en populairder 

zijn, als je het zo wil noemen. En waar willen we veel meer de verdieping in gaan. En waar willen 

we specifieke groepen met verdiepende informatie bereiken. En ook overtuigend zijn voor die 

groepen. En dus niet alleen, ik zou bijna zeggen, op een vluchtige manier informeren. Dat 

onderscheid moet sterker gemaakt worden vind ik. Nou ja, daarnaast zou ik ook nog wel na willen 

denken over of de community op internet of dat wel echt een community is. Of de nieuwsbrief niet 

beter voor ingezet zou kunnen worden. Dat zijn een paar gedachtes die zo voorbij komen. Genoeg 

te doen.  

I: ik wil nog 1 ding graag weten. Kunt u een omschrijving geven van uw functie. Wat u precies bij 

de VARA doet.  

F: ja, ik ben de directeur die verantwoordelijk is voor radio, televisie en internet/ Nieuwe Media. E n 

dat betekent dat eh…een deel van de visie en strategie hier voorbereid wordt. Als het gaat om wat 

willen we inhoudelijk bereiken en hoe verzorgen we de uitwerking daarvan. Dat is een beetje de 

plechtstatige bewoording en daarnaast ben ik natuurlijk heel veel bezig met 

programmaontwikkeling, productontwikkeling. En praat met allerhande makers, beleidsmakers, om 

die ontwikkeling op gang te krijgen en te houden. Dat dus eigenlijk wat dit is wat we willen 

bereiken, wat willen we allemaal vertellen, en hoe organiseer je het. Daar zit een heel traject aan 

vast van ontwikkeling, vergaring tot evaluatie over de prestaties die zijn geleverd.  

I: de evaluatie zal constant doorgaan neem ik aan? 

F: ja klopt.
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7.10 Bijlage 10 Uitwerking interview Ed 14 mei 2008 

 

E: Crossmedialiteit van Kassa! 

I: Ja, daar gaat het over. Eigenlijk is mijn eerste vraag: Of jij het crossmediaal vind, Kassa? 

E: De kassa-site of het merk Kassa. 

I: Eigenlijk het merk Kassa, het gaat wel over zijn totaliteit. De site is toch enigszins een onderdeel 

daarvan, want er is nog veel meer. Ik zie het wel als een onderdeel daarvan, het is wel een totaal 

merk.  

E: de basis van een crossmediaal concept is dat je van tevoren een concept hebt en dat je 

nadenkt, wat is de boodschap en hoe wil je dat op verschillende platformen uithollen en dat je 

daarna nadenkt van nou die boodschap die verpakken we zo en dat zetten we mobiel. Nou dit 

stukje van de boodschap kauwen we zo en zetten we op tv en via televisie jagen we dit aan op 

internet. Zo’n concept is eigenlijk een crossmediaal concept. Dat je eigenlijk een soort appeltaart 

bakt en die punten serveer je op verschillende manieren. En de 1 vindt het leuk om maar 1 punt te 

eten bijvoorbeeld mobiel. De ander vindt het leuk om twee punten te eten, bijvoorbeeld internet e n 

mobiel. En een ander lust die hele taart en noem maar op. Dat is een beetje heel kort door de 

bocht gezegd een crossmediaal concept. En dat is nu niet echt van toepassing nog op Kassa omdat 

het niet 1 concept is. Het zijn allemaal losse dingen. Je hebt C onsumentenTelevisie, je hebt Kassa 

1, 2 en 3 en je hebt de Kassa-site. Er is niet van tevoren bedacht  van ok, we gaan het nu hebben 

over UPC. Op tv gaan we een item doen. Vervolgens zit de uitdieping op de website en een 

prijsvergelijk of andere providers die beter zijn kan je via je mobiel benaderen. Dat is er niet. Het 

is toch een meer multimediaal. Waarin je een vakgebied of expertise: consumentenzaken op 

verschillende manieren behandeld. Soms is een uitzending, wordt gewoon doorgeplaatst. Dat is 

echt multimediaal en soms worden dingen die behandeld worden op tv op een andere manier 

behandeld op de Kassa-site. Er zit geen cohesie tussen, zeg maar. En dat is echt wel de 

voorwaarde van een crossmediaal concept dat je vanaf het begin bedenkt, van hoe gaan w e een 

boodschap op verschillende manieren dat past bij de sterktes van een platform. Ja, dat is nog niet 

het geval. Dat is heel erg verklaarbaar, omdat alle verschillende onderdelen/ platforms bij allemaal 

verschillende managers liggen, bij verschillende groepen liggen. En je zou dat kunnen  

oplossen door te overleggen, maar die zijn er misschien niet altijd. Dus daardoor ziet het er aan de 

buitenkant misschien wel crossmediaal uit, omdat je op verschillende platforms aanwezig bent, 

maar de boodschap is niet dezelfde. En dat is wel een winstpunt die je nog kan pakken, omdat je 

de platforms meer op elkaar afstemt.  

I: en hoe denk je dat dat kan verbeteren. Zijn er punten waarvan je zegt, nou dat moet gebeuren? 

Dan gaat het beter. 

E: Ja, daar heb je wel verschillende manieren van aanpakken voor. Je zou dat kunnen doen door 

dat er wordt nagedacht over het concept. Hoe wil je consumentenzaken als VARA over de bühne 

brengen. En hoe wil je daar verschillende media voor inrichten. Dan hoeven die media nog niet bij 

elkaar te zitten, maar dan is er wel ooit eens aan het begin bedacht van hoe gaan we dat doen. 

Dat is nog nooit gebeurt. Er is nog nooit een crossmediaal plan gemaakt. Een concept waarin je bij 
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de wortel begint, van zo zou je als VARA consumentenzaken moeten doen. Op die manier willen we 

op mobiel zitten, op die manier willen we op internet zitten. Op die manier willen we op de digitale 

kanalen zitten. Het is eigenlijk allemaal zo ontstaan en daarom is het ook zo verklaarbaar. De 

consumenten digitale kanalen ontstonden, ConsumentenTV is 1 van de speerpunten, dus daar 

wordt over gesproken, maar dat is, nou ja, Tot 1 januari lag de inhoudelijke verantwoordelijkheid 

bij internet. Dat is natuurlijk raar als je een vakgebied op inhoud wil claimen. Dat proces is wel 

gaande, maar er is nog niet echt een eenduidige keuze gemaakt van of we brengen alles bij 1 

manager of we gaan er 1 concept van maken of we laten het zo verder gaan. Daar wordt nu nog 

over gesproken. En voor al die keuzes valt iets te zeggen. Maar ik denk dat je in de basis heel goed 

moet nadenken als VARA zijnde wat je over de bühne wil brengen. En dan weten wat de krachten 

en zwakheden zijn van het platform daarmee om te gaan en zo je boodschap te verkondigen. Dus 

dat is wel de basis en zoals ik het zie kan je daar verschillende oplossingen voor kiezen. Je zou 

kunnen zeggen van alles van consumentenzaken zet je op 1 afdeling. En dan moeten er 1 

redactiebaas zijn tussen de verschillende platformen. Je kan daar wel 2 uur over vullen met 

hoeveel mogelijkheden er wel zijn. Ik denk dat als je het in de basis begint het niet moet zien als 

losse dingen, maar als 1 concept. 

I: Hoeveel media denk je dat er nodig zijn om crossmediaal te zijn? 

E: 2 

I: ja? 

E: Crossmediaal heeft niks te maken met de, crossmedia is best wel een begrip wat mensen 

verkeerd begrijpen. Multimedia en crossmedia wordt altijd al standaard verkeerd gebruikt.  

I: het was ook een moeilijk begrip in de theorie. 

E: Je moet voor de gein, ik heb eens een keer uitgelegd in pitchtalk, ik weet niet of je het kent,  

I: ja, ik heb het bekeken. 

E: ik denk dat je daar al heel goed zag, dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn bij bijvoorbeeld 

Sanoma voor de crossmedialiteit. Hij wist niet eens het verschil tussen multimedia en crossmedia. 

En dan ben je redelijk los volgens mij. Maar dat heeft ook, die uitholling van die omschrijving heeft 

ook, iedereen denkt, alles wat je hebt is nodig om crossmediaal te zijn. Dat is helemaal niet. 

Crossmedia betekent gewoon dat je nagaat van wat is de kracht per medium en h oe zetten we dat 

in. Dus, als je echt crossmedia begrijpt dan laat je ook dingen weg. Als er een programma bijkomt 

en je denkt van ja, hier kunnen we echt niets mee op internet. Ah, mobiel daar kunnen we 

misschien wel iets mee en doet alleen maar mobiel en tv dan is het nog hartstikke crossmedia. 

Want je gaat uit van de kracht per medium. Kijk soms, bij voetbal dat gaf ik toen ook als 

voorbeeld. Dat is natuurlijk, daar kan je echt alles mee. Dat kan je op zoveel verschillende manier 

verpakken. Dat is ideaal, maar bijvoorbeeld het opgroeien van kinderen is dat interessant om daar 

mobiel iets mee te doen. Ja, tips, dat worden allemaal een beetje standaard dingen natuurlijk. 

Maar echt weten wat de kracht is per medium, hoe kan je dat inzetten voor je boodschap, dat kan 

soms wel 10 platforms zijn en soms maar 2. Als jouw doelgroep ouder is dan moet je het niet op 

MSN gaan zoeken. Als jouw doelgroep jongeren zijn dan moet je het alleen maar op MSN gaan 

zoeken. Ja, dat is je concept. Ja, dat is dus ook, geen keurs, dat is de uitdaging voor Kassa om 

daar 1 concept van te maken. En dat je niet denkt vanuit het medium en dan pas de boodschap. 

Nee, eerst de boodschap en dan pas het medium. Dat is de standaard valkuil waarin ze van hier tot 

in New York altijd nog instappen. Het is heel erg mediumgedreven en niet boodschapgedreven.  
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I: Wat zijn de crossmediale bedoelingen van de VARA met Kassa eigenlijk? Want ze zeggen wel dat 

het crossmediaal is maar? 

E: ja, dat komt eigenlijk doordat een hoop van de mensen, dat is hartstikke goed. Van dat je op 

verschillende platforms een consumentenboodschap verkondigt. Maar die boodschap is niet een 

eenduidige. En dat is nog je uitdaging. Maar, kijk dat is een heel proces he. In principe is de VARA 

hartstikke bereid en ook al druk bezig met crossmedia, maar daarvoor er is ook een proces nodig 

om daar te komen, dus je moet eerst in je organisatie embedden dat er altijd al vanaf het eerste 

moment wordt nagedacht van we hebben een formatidee. Hoe gaan we dat op tv, hoe gaan we 

dat? En dat is altijd nog standaard en dat is zo bij alle omroepen. Kijk we hebben een programma-

idee, kunnen we daar iets mee op internet. Maar daar begint het al en als dat proces er doorheen 

is, daar heb ik het met de directie wel vaak over. Daar staan ze ook heel erg voor open. Als dat 

proces gedaan is, dat mensen zoiets hebben van we beginnen met een programma of misschien 

met een format. En misschien is het alleen een tv-format. Maar het kan ook zijn dat het voor tv en 

mobiel is. En een andere keer is het alleen voor radio. Als je eerst die stap maakt. Dan kom je, als 

dat een beetje in de organisatie doorgesijpeld is dan kom je op een gegeven moment ook bij een 

Kassaverhaal van ok, consumentenzaken hoe vieren we dat nu eigenlijk aan als het ware. Ik denk 

wel dat dat een volgende stap is in plaats van een eerste stap. Omdat het iets is wat eigenlijk al 

goed loopt. En door niet de organisatie overhoop te trekken doordat dan te veranderen, maar dat 

je je organisatie aanpast om het nog groter te maken of beter of. 

I: vind je crossmedia een modeterm? 

E: Ja, dat is het nu wel, maar dat is het eigenlijk niet.  

I: daarom vraag ik het ook. 

E: Ja, ik noemde mij crossmedia-expert omdat ik in alle media wel gewerkt hebt. Zelfs tv heb ik 

gemaakt. Maar ik vind het nu eigenlijk zo’n scheldwoord worden, want als je zegt, ja ik eh, weet 

hoe crossmedia werkt, dan lijkt het net of je het niet begrijpt. Dat crossmedia nou zo’n modewoord 

is, iedereen van, ja, je hoort zelfs van de topmannen bij Bertelsmann en noem maar op. Van we 

moeten crossmediaal, maar het idee is er een beetje uitgehaald. Wat het woord impliceerde. 

Omdat met de term niet altijd het juiste bedoeld wordt. Dus crossmedia daar geloof ik helemaal 

heilig in, maar de term is lastig. En waar crossmedia werkt is misschien wel het mooie voorbeeld 

wat ik bij Talpa gedaan heb, is de Gouden Kooi. Is dat je, even los van of het een goed programma 

is, dat je, je hebt 500.000 mensen die de Gouden Kooi kijken op televisie. En je hebt 500.000 

unieke bezoekers online. En waarom is dat een geslaagd crossmedia concept, omdat er bijna geen 

overlap tussen die mensen zit. Dus met dat crossmediale concept bereik je geen 500.000 mensen, 

maar je bereikt 950.000 mensen. Terwijl je alleen maar nadenkt van mensen van tv die willen 

alleen maar dit en mensen online die willen dit. En daar ga je over na denken. Kijk op televisie met 

de samenvatting loop je 5 dagen achter en de mensen die online zijn willen up-to-date zijn en 

willen schakelen. En dat zijn twee verschillende doelgroepen die je in slaat ja, eh, naar binnenhaalt 

en je verdubbeld dus je bereik. En dat is, ja, volgens mij een heel mooi voorbeeld van hoe 

crossmedia kan werken. Of wat ik nog meer bij Talpa gedaan heb: Gooise Vrouwen eerder online. 

Dat er voor zorgde dat mensen eerder konden kijken en betaalden ervoor en dat zorgde er ook nog 

eens voor dat meer mensen het op televisie gingen kijken. Dat is elke droom van een 

programmamaker.  
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I: het enige is dat je dan kan af vragen of niet minder mensen het dan op televisie gaan kijken.  

E: dat is juist zo grappig,  

I: er gingen juist meer mensen kijken 

E: het is ook verklaarbaar, want op een gegeven moment. Het zullen nooit hele grote groepen zijn 

die dat doen, maar die groepen zullen wel de mensen zijn die bij de koffieautomaat zeggen, van 

nou dat kan jij volgens mij zondag zien en het is wel erg leuk. Mensen die ervaren het dan ook 

sympathieker en vinden het dan ook leuk om erover te praten. Als zij iets hebben gedaan wat een 

ander niet doet en zij iets kunnen vertellen over wat nog op tv moet komen en daarmee zorg je 

ervoor dat er koffietalk ontstaat.  

I: ja, dat is heel belangrijk, denk je niet dat dat ook heel erg belangrijk is voor het crossmediale 

doen en laten hier, want nu is er eigenlijk geen koffietalk tussen de redactie. 

E: ja, ik bedoelde meer de koffietalk bij de gebruiker, maar dat klopt, dat is ook een beetje wat ik 

daarnet vertelde. Het is natuurlijk dat je op een gegeven moment in een proces moet komen dat je 

allemaal op 1 afdeling komt te zitten en dat je, ja, je kan overleggen met … en proberen op te 

zetten, maar zoiets moet toch een beetje ontstaan. Jij, moet het gevoel hebben dat je bij mij naar 

binnen kan lopen en als je dat gevoel niet hebt, dan kan je hiernaast zitten, maar dan kom je niet 

binnen. Maar als je in 1 open ruimte in ieder geval al bij elkaar zit dan is het wel makkelijk om te 

zeggen die zijn bezig met een item over mobiele telefonie en ik zag dat Kassa 3 er ook iets mee 

gaat doen, kunnen we het niet beter afstemmen dat jullie zeggen van nou, aan het item. Ik kan 

me voorstellen dat je niet gelijk kan weten hoe je je instellingen doet, je kan op Kassa.vara.nl. 

maar dat gebeurt gewoon niet. gewoon jammer. Gemiste kans.  

I: en denk je, het is een beetje vragen naar de bekende weg, dat het een complementair geheel 

moet zijn? Je hebt 1 onderwerp en iedereen heeft daar zijn eigen invalshoek  voor en dat je 

eigenlijk allemaal een ander stukje aan het ligt brengt. 

E:Dat kan zeker. 

I: en doorverwijzen naar elkaar natuurlijk. 

E: Maar dat kon je een beetje, dan is het niet per concept, maar per onderwerp. Van hoe doe je 

dat op verschillende platforms. Van als je op tv weet van Felix spreek met die en die, dat je daar 

misschien op een andere manier op inhaakt en misschien ook niet, maar dat je daar in ieder geval 

wel over na denkt. Moet we niet door, we moeten hierbij doorverwijzen naar internet en bij dit 

onderwerp niet, want daar is gewoon niet zoveel om over te vermelden. En wel, dan moet er bij 

wijze een afstemming zijn, we gaan dit en dit doen zaterdag. Dan zien we dat weer terug, daar is 

nog best wel wat te winnen. Want je ziet dat het doorverwijzen naar het digitale themakanaal dat 

dat een immens goede is. Felix zegt, we gaan verder, u kunt op 321 kijken als u digitaal erop zit. 

Er is een onzettende ratio die dat doet. Maar datzelfde geldt ook, we zagen het ook bij Deadline, op 

het moment dat je het tv-programma uitzend en je zegt ga naar deadline.vara.nl en speel de 

game. Dan zit je goed. En daar kan je gebruik van maken, maar je moet wel voor de gebruiker niet 

voelen als pushen, want daar heb je niet zoveel aan. Kijk ook naar DWDD.vara.nl. Daar zit niet 

echt een trigger in om dat te doen. Maar als jij naar een item kijkt wat jou interesseert, want 

anders kijk je niet over, weet ik veel, pindakaas, groene stroom, noem maar op e n als je dat zelf 

kan testen. Dan moet je even naar kassa.vara.nl en vul je postcode in of zo iets. Maar dan heb je 

een trigger, want als jij naar dat item zit te kijken dan ben je geïnteresseerd anders was je al 

weggezakt. En als je dan nog op het eind zegt, ik kan me voorstellen dat u vragen heeft ga dan 
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naar kassa.vara.nl en dan kunt u zien of groene stroom ook bij u kan. Dan zul je echt zien dat dat 

immens is die doorvertaling.  

I: ik heb geen inzicht in die cijfers, dus ik moet daar af en toe een beetje naar vragen. 

E: die kan je zo in zien, die sitestat. Ik heb dat aan laten vragen zodat iedereen daar in kan. Wilko 

en Bram die kunnen er allemaal in. Net interessant. Ik heb ook Merlijn gevraagd om een muur bij 

te houden en daar kan je gewoon het verloop zien van alle dagen. 2007 staat er helemaal en in 

2008 kan je gewoon zien, na een uitzending dan 

I: is er meer 

E: ja, dan zit het ook in je hoofd Kassa, kijken waar ze het nog meer over hebben. Zo moet je ook 

gaan denken hè. Als gebruikers, die zullen er echt schijt aan hebben aan hoe wij het hier hebben 

georganiseerd. Of we dat nu wel of niet in elkaar geschoven hebben en voor Kassa te kijken. Oh, je 

denkt ik ga naar Kassa.vara.nl. en dan zie je niet, je krijgt niet, als je een uitzending hebt gezien 

van hé dit sluit aan. En dat hoeft niet eens veel ingrepen te zijn. Je kan zeggen van dit is in de 

uitzending besproken en dat ging over UPC we hebben op internet nog eh… een interview met de 

man van Nuon. In ieder geval dat er iets, dat er een logische doorvertaling is voor de mensen die 

vanuit het ene medium komen naar het ander.  

I: heb je verder eigenlijk nog wat toe te voegen? 

E: Nee, ik denk dat, je komt wel snel weer op het geschoten rondje, dat dat de kans is. Dat je echt 

vanaf het begin er goed naar kijkt van hoe willen we die boodschap vertalen/ overbrengen. Van 

hoe kunnen we dat het best doen en dat dat het is waarschijnlijk kom je op een best wel veel 

punten van oh dat hebben we eigenlijk al best wel geregeld, maar het kleine aan elkaar haken, dat 

moet nog gebeuren.  

I: ja, dat heb ik ook al wel een beetje ontdekt. Je bent 1 van de laatste. Ik ben al bezig met het 

analyseren en ik zie al van oh dat zit zo en oh dat zit zo. Ik kan het al wel redelijk naast elkaar 

leggen.  

E: Dat is goed. 

I: Ik kan ook zeggen dat iedereen er heel erg hetzelfde over denkt. Wat dat betreft is de 

boodschap van crossmedia wel duidelijk.  

E: er is ook een klein opleidingstraject geweest hè en en dat scheelt ook, want je hebt met Rens 

gesproken denk ik en er is 1 boodschap verteld, niet alleen ik, maar heel veel mensen hebben 

verteld van dit is crossmediaal. En wat ik zei van, in het begin toen ik mijn verhaal begon, vroeg ik 

van kent iemand widget gadgets. Toen zei iemand van daar hou ik niet zo van die leg ik altijd in de 

kast. Maar widgets zijn die kleine applicaties die, dan leg je dat uit en aan het einde van het 

traject. Ze moesten een nieuw programma bedenken en allemaal toeters en bellen eraan. En op 

het eind spraken ze erover alsof ze het bedacht hadden. Dat is het sterke wel geweest, want er is 

binnen de VARA nu wel 1 idee van waar het naar toe moet. En wat crossmedia is en de sterktes en 

zwaktes en wat de verschillende mogelijkheden zijn. En het is belangrijk dat dat in zo’n boodschap 

eigenlijk wel naar voren komt.  

I: ik wist niet dat dat, waarschijnlijk is dat wel de reden, maar dat kan ik nu natuurlijk niet 

bewijzen.  

E: dat is een beetje mijn gevoel.  
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I: ik wist niet dat dat in die cursus zo naar voren was gekomen, maar ze hebben wel eigenlijk 

allemaal een eenduidig beeld erbij. En de een is was extremer dan de ander, maar dat is ook 

persoonlijk. Maar de basis is dezelfde en dat is wel heel grappig om te zien. 

E: ja, ik denk ook dat het een heel waardevol document is wat je gaat maken.  

I: ja, dat hoop ik wel aan de ene kant.  

E: het wordt een 9.
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7.11  Bijlage 11 Uitwerking interview Alex 16 mei 2008 

 

I: of je vindt dat op dit moment Kassa-crossmediaal is? 

A: Nou, ik vind Kassa als geheel een beetje crossmediaal en daar is ook alles mee gezegd.  

I: waarom is het dan maar een beetje 

A: er wordt uit verschillende programma-onderdelen en met name het tv programma niets aan 

gedaan. Daar komt wel verandering in, want 31 mei, je stelt de vraag iets te vroeg bij wijze van 

spreken, komt er een special over KPN en dat is een volledig crossmediaal item, want alle platform 

onderdelen doen daar aan mee. Radio Kassa, internet, tv en het magazine. Terwijl het magazine 

pas in september komt, doen zij toch mee aan die special. Dus dat is wel leuk, dit is onder leiding 

van Klaas. Het is ook wel belangrijk om te weten dat dit wel een stuk of 3, 4 , 5 meatings heeft 

gekost waarbij elke keer niet iedereen aanwezig was. Dat is gewoon niet te organiseren. Daar heb 

ik een plan voor. 

I: Wat voor plan? 

A: ik heb een plan bedacht, omdat het grootste probleem, kijk multimediaal is niet zo moeilijk, 

omdat van het 1 komt het ander. En er is niet meer media dan dat wij nu gebruiken. Behalve 

mobiele telefoon, dat loopt in Nederland nog helemaal niet. Ten minste wat betreft het radio en 

televisie gebruik. Multimediaal zijn we toch wel, maar het is onmogelijk gebleken dat op 1 ochtend 

in de week, op 1 vast moment, de eindredacteuren van de verschillende eilandjes bij elkaar, het 

lukt gewoon niet. Dus heb ik daar wat op verzonnen. 

I: nou, wat dan? 

A: Zal ik het je vertellen? 

I: het komt hooguit in de scriptie. 

A: ik wil 1 trap lager gaan en dat iedere eindredacteur polst bij zijn groep wie het leuk zou vinden 

in een commissie te zitten, een crossmedia commissie te zitten en dat zijn niet de tweede garnituur 

redacteuren, maar qua status wel. En die hebben vaak veel meer motivatie en bezinning. Dat heb 

ik gemerkt namelijk, ik heb Frans bijvoorbeeld naar die meetings heen gestuurd en dat was echt 

heel erg goed.  

I: hij wist er ook heel veel van. 

A: het was echt heel goed en ik denk ook dat er dan meer consistentie komt en als iemand niet 

kan, dan kan die iemand aanwijzen. Die eindredacteur of hoofdredacteur kan gewoon nooit dus dat 

heeft helemaal geen zin. Ik denk ook dat die mensen fanatieker zullen zijn. Maar dan moet je dan 

wel een bepaalde status geven, dan moet je zeggen van die uren die je gaat vergaderen over die 

crossmediale projecten die krijg je terug. Die zijn daadwerkelijk uren. Uren die worden 

gecompenseerd en die mag je van je eigen werkzaamheden aftrekken.  

I: Zo denk je dat de samenwerking verbeterd kan worden.  

A: Dat zal wel verbetering opleveren, want die mensen gaan gewoon 1 op 1 met hun eindredacteur 

zitten van joh, we hebben dat en dat besproken en wat vind je ervan? Ja, doe maar leuk joh. Dat 

krijg je gewoon en dan op die manier komt het gewoon van de grond. En we gaan natuurlijk, maar 

dat weet jij natuurlijk ook nog niet, maar we gaan officieel in juni en juli gaat de grote verhuizing 
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plaatsvinden en dan gaan we allemaal naar de 4 e. Nieuwe Media gaat naar de 2 e trouwens, zonder 

ons.  

I: zonder jullie? 

A: Ja, want Kassa blijft op de 4e. Alle Kassa’s komen bij elkaar. Communicatie en Marketing gaat 

naar beneden naar nul. Dan wordt de wand eruit gehaald tussen de Kassaredactie en 

Communicatie en Marketing.  

I: ik had al wel gehoord dat ze dat van plan waren, want ik heb Fos daar over gesproken. Hij zei 

wel dat het nu echt van de grond ging komen. 

A: Ze zijn eigenlijk al een jaar te laat, ze moesten wel, ze hadden een commitment gemaakt, vorig 

jaar, voor volgend jaar en dat is nu. Dan zal je zien dat ik dan net op vakantie ben en dat mijn 

plekje aan het raam wordt ingepikt.  

I: is dat een hint? 

A: Ben je er dan al? 

I: per 1 juli zou ik beginnen. 

A: dan zit je midden in die verhuizing.  

I: oh, wat leuk 

A: Mijn raamplaatsje kan je dan bevechten.  

I: Ben je dan al op vakantie 

A: 12 juli. 

I: duurt het zo lang. 

A: ja, twee maanden, het hele gebouw wordt door elkaar geschut. Het gedeelte van de NPS van 

Klokhuis wordt van ons. Op de derde worden kantoortjes voor de bedrijfsjuristen enzo gemaakt. 

Zembla gaat naar, Vroege Vogels gaat van nul naar zes. Het hele gebouw wordt door elkaar 

geschud.  

I: Zembla zit toch ergens boven? 

A: nee, die zit schuin onder ons. Naast de toiletten daar, dat donkere hol.  

I: naast de vergaderruimte. 

A: daar komt nieuwe media te zitten en waarschijnlijk samen met de projectleiding. Dat is 

helemaal een ramp.  

Maar ik moet zeggen dat crossmedia, even terug komend op dat verhaal van jou, zeer overtrokken 

begrip vindt. En zeker zo krampachtig zoals wij het aan het doen zijn. We kunnen wel naar buiten 

zeggen we hebben de multimedia award gewonnen enzo, en we kunnen wel naar buiten eisen en 

laten zien van zo doen wij dat. Ik denk eerlijk gezegd dat je beter crossmediaal kan zijn, klink wel 

raar, per medium. Zo is het bijvoorbeeld wel interessant, de Prix Italia heeft twee categorieën, de 1 

is crossmedia, webcategorieën internetcategorieën, crossmedia en community building. Dus welke 

website zouden we moeten sturen? Kassa kan niet, want die heeft 2 jaar geleden al gewonnen en 

bovendien is er geen nieuwe site. We zouden voor allebei zelfs kunnen insturen, maar het grappige 

is wel, als je dus die prijs wil geven. Dan moet je dus een crossmedia project vanuit internet, dat 

crossmediaal is vanuit internet. Je moet niet iets nemen wat een tv-programma is geweest, wat 

een siteje er bij heeft gemaakt daarnaast en leuk is gaan samenwerken. Zo hebben wij het 

gedaan.  

I: zoiets als Geenstijl, want die zijn begonnen vanuit internet. 

A: ja, die verdienen zo’n crossmediale prijs, omdat die helemaal vanuit eigen kracht  
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I: dat zijn gaan doen. 

A: ja, terwijl wij zijn, die zijn crossmediaal geworden en wij zijn crossmediaal aan het uitvinden. 

We zijn, weet je wel, eigen zit ik het negatief te beoordelen, maar eigenlijk zijn we een beetje 

krampachtig met het crossmedia gedoe bezig. Ik ben er wel voor, maar kijk als wij morgen een 

cameraman of een cameravrouw, een geluidsman en een microfoontje en kunnen monteren en ze 

de straat op sturen zijn wij als site al 

I: crossmediaal.  

A: ja, ja 

I: dan krijg je hetzelfde als bij GeenStijl.  

A: ik heb tegen Radio Kassa al gezegd, waarom ze niet door blijven gaan op de site, doorgaan met 

uitzenden. Gewoon webradio. 

I: ja, 

A: dan kunnen ze veel meer produceren en ze worden straks toch weggedrukt. Ze gaan van naar 

ergens aan het eind van de middag of ’s avonds. Ja, daar zijn hele toestanden over. Radio 1 wordt 

helemaal veranderd. Dan weet je dat ook. 

I: zonde 

A: minder luisteraars. Dat is jammer. 

I: Zijn er nog speciale projecten, behalve KPN wat je eigenlijk opzette met andere media? 

A: Op dit moment niet, we hadden iets rond het EK, maar dat gaat niet door. En omdat 

ConsumentenTV hoogstwaarschijnlijk gaat verdwijnen. Dat wordt geofferd. Min of meer. Voor 

euhm volgens mij krijgt de VARA een betere positie op Nederland 3 of zo iets in ruil voor het 

themakanaal inleveren. Niemand weet het zeker en niemand durft er wat over te zeggen. Dat komt 

omdat Fos er hele rare dingen over zegt. Hij zou zelfstandig met de bekabelaars kunnen 

onderhandelen om het kanaal te redden, maar hij zegt dat hij dat niet kan. Mag dus wel, want dat 

hebben we al uitgezocht. Een ander punt is dat hij het misschien als WebTV wil doen, maar dat 

vindt hij een te grote investering voor zo’n kleine projectje. 

I: ik had het idee dat hij dat wilde, want ik heb er naar gevraagd. Hij bracht het alsof het niet 

wegging.  

A: Niemand weet het zeker, maar ik weet wel dat Arne en consorten dat die euhm, die hebben 

gewoon nulmotivatie, nul. Die hebben er geen zin meer in.  

I: Vind je dat er ook nog nadelen of voordelen aan crossmedia zitten? 

A: het voordeel is dat je de doelgroep zo breed mogelijk kan bedienen en omdat je, elk medium 

heeft zijn eigen specialiteit, of hoe noem je dat, karakteristiek. En dat is het leuke, want een thema 

kan je in allemaal verschillende karakteristieken uit kan leveren, buiten de deur kan gooien, maar 

het is wel, maar het is ook weer een nadeel, omdat je vaak loopt te zoeken naar iets wat er niet is. 

Stel je nou eens voor dat elke titel die je bedenkt, moet crossmediaal worden. Er heerst een 

crossmedia gekte, er zijn van die gekken, als je een quiz maakt voor op tv, ja hoe maken we dat 

crossmediaal? Dan moet je ook op een gegeven moment het lef hebben om te zeggen, dit wordt 

niet crossmediaal of hier hoeft geen internetsite bij.  

I: vind je het ook een modeterm? 
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A: ja, maar dat geeft niet, het is nou eenmaal mode. Dat is niet erg. Crossmedia, er is geen 

Nederlands woord voor, het is een Nederlands woord eigenlijk. Je spreekt het op zijn Nederlands 

uit ook.  

I: maar er zijn nog wel andere Engelse woorden voor hoor met nog wel andere synoniemen en dat 

is in Nederland niet zo.  

A: maar kruismedia en zo dat is er nooit ingekomen. Maar het is af en toe wel lastig, want je hebt 

de mediamix, multimediamix. Al die nieuwe media die allemaal komen en waar je voor een deel 

niet van weet of ze aanslaan. In het ene land werkt het wel en in het andere niet. Dat is hier wel 

duidelijk met mobiele telefonie. Dat werkt in Engeland en Duitsland heel erg goed, met televisie 

kijken en al die speciale korte filmpjes ervoor, hier werkt het helemaal niet. Dus heeft het te 

maken met onze abonnementen structuur. Dus je kan nog zo mooi produceren voor op de mobiele 

telefoon, maar niemand kijkt ernaar. Zo zijn er in het verleden wel vaker mensen achter hypes 

aangegaan die het niet geworden zijn. Ja, dat kan, daar waarschuw ik altijd erg voor. Dat heb ik in 

mijn lezing in Berlijn nog gezegd. 

I: daar was ik niet bij 

A: maar je moet uitkijken dat je niet achter trends aanrent de hele tijd. Je moet gewoon je eigen 

koers uitzetten. En dan zal je ongetwijfeld worden beïnvloed door alles wat om je heen en buiten 

het gebouw gebeurd en dan ga je vanzelf een bepaalde kant op. En daarin ben je goed, maar met 

z’n allen een kant uitrennen, want er is een nieuw apparaat en dat kan dit en dat.  

I: kan je dan ook een omschrijving geven van hoe jij crossmedia ziet op dit moment? 

A: Crossmedia zie ik als een samenwerking tussen redacties en mensen die van nature niet met 

elkaar samenwerken. Dat is een h ele goede zaak, want crossmedia heeft als grootste voordeel dat 

mensen samen gaan werken, die normaal gesproken niet in een samenwerkingsverband zou zitten. 

Dat is heel belangrijk want dan verruim je je blik. Daarom zijn overigens creatieve projecten 

waarin mensen zitten die normaal niet met elkaar op de werkvloer zitten heel erg goed. Die 

blikverruiming en die andere wereld waar je mee kennis maakt dat werkt positief, dat werkt 

aanstekelijk.  

I: dat was ook in die cursus die je hebt gedaan? 

A: Ja, dat is overduidelijk en wat de BBC al een jaar doet. Een bepaalde groep mensen bedenkt 

een idee. Dat idee krijgt een manager, dat heet ook geen manager daar, maar een commissioner. 

Die krijgt het idee onder zich en die zoekt in het bedrijf naar mensen waarvan hij denkt nou… die 

gaat dan een stuk of vijf zes mensen bij elkaar zoeken en dat wordt de commity en hij wordt de 

commissioner. Die gaan het idee uitwerken, die krijgen een zak met geld die gaan kijken op wat 

voor platforms ze het kunnen uitrollen en dat is heel erg interessant, dan werkt heel erg goed.  

I: dat is wel wat jullie nu hebben gedaan. 

A: wat we nu eenmalig hebben gedaan. Wat in de zomervakantie overigens door een nieuwe groep 

wordt gedaan. En dan ben ik heel erg benieuwd of die resultaten, en dat klinkt elitair wat ik nu zeg, 

nou net zo goed zijn als bij ons. Ze beweerden destijds dat ze de elite van de VARA hadden 

geselecteerd. En nu komt er een volgende groep en een volgende groep, omdat het erg bevallen is. 

Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat de resultaten zullen zijn. Of de zeg maar minder opvallende 

redacteuren of die ook zulke opvallende formats maken en uitvoerbaar zijn. Daar ben ik benieuwd 

naar.  

I: Misschien juist wel. 
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A: ja,ja daarom. Dat zou heel erg mooi zijn. 

I: misschien wel. Denk je dat het crossmediale denken, meer bij de redacteuren zit of meer bij de 

eindredacteuren.  

A: nee, het zit volgens mij overal behalve bij de mensen die conservatieve programmamakers zijn. 

En het maakt niet uit of ze oud of jong zijn, maar sommige zijn gewoon conservatieve 

programmamakers en hebben eigenlijk geen zin in al het gezeur om hun hoofd heen. Die willen 

gewoon een goed programma maken, klaar. En dus zit het vooral bij de mensen daaronder, de 

redacteuren, die de opleidingen krijgen, die dus ook eigenlijk gedwongen worden om samen te 

werken. Of om een keer hun oor te luisteren te leggen. De meeste redacteuren zijn toch ook wel 

geïnteresseerd in andere dingen. Dan zal toch de kracht daarvandaan moeten komen denk ik. De 

doorgewinterde programmamaker zal toch wel een schop nodig hebben om te veranderen. Ik denk 

ook eerlijk gezegd dat de grote veranderingen van de afgelopen jaren van Nieuwe Media afkomen 

en ook nog voornamelijk van de redacteuren zelfs. Van de inhoudsmensen. Alle technische slagen 

die gedaan moeten worden komen uiteindelijk van de programmeurs enzo. Maar die zijn ook 

allemaal in dienst van de inhoud. De inhoud bedenkt iets en daar moet iets technisch voor worden 

bedacht. Het is bijna nog nooit zo geweest van we verzinnen iets technisch en dan moeten we de 

inhoud er nog bij verzinnen. Anders werkt het niet. het is precies andersom. Het is gewoon 

andersom. John Lennon wilde zijn song achterstevoren op de plaat, toen zeiden de technici, dat 

kan niet john dat is hartstikke jammer. Maar hij zei jullie gaan maar net zolang pielen totdat het 

lukt. Ze zijn toen anderhalve dag onafgebroken bezig geweest om, toen kwam hij de studio binnen 

en zeiden ze van hier heb je je solo. Zo werkt het gewoon.  

I: Vind je dat er nog iemand nodig is, die boven alle media staat?  

A: de commissioner? 

I: ja, 

A: maar dan moet je de hele structuur veranderen. De directie en een paar managers heb je dan. 

En dan heb je daaronder de commissioners, een stuk of drie vier. Die hebben een eigen zak met 

geld. Die gaan ideeën uitwerken en die stellen een groep samen en gaan uitvoeren. En dan krijg je 

dus die beroemde andere indeling van zo’n bedrijf. Waarbij de channelmanagers, ideeënmanagers 

telkens met andere bezettingen gewoon allemaal nieuwe dingen aan het doen zijn.  

I: denk je dat het ook bijvoorbeeld werkt om meerdere redacteuren van verschillende media bij 

elkaar te zetten en daar iets? 

A: dat komt op hetzelfde neer. Dat is hetzelfde idee. Dan moet ik wel zeggen dat de schrijvende 

pers misschien een uitzondering is. Een blad maken is nou eenmaal een heel apart verhaal, omdat 

die misschien ook wel zo gespecialiseerd zijn. Maar daar zullen ongetwijfeld ook mensen bij zitten 

die te mixen zijn. Maar goed dat komt allemaal op hetzelfde basis idee neer, dat je dus 

verschillende mensen inschakelt voor. Ik ben nu bezig met een aantal uitwerkingen voor een aantal 

evenementen. En dan ga ik ook commissies vormen met mensen die zin hebben hoor. Dus uit een 

aantal verschillende afdelingen met elkaar in een groepje zetten. En stel dat dat hele grote 

evenement in de rai er ooit komt, jaar beurs, wat nu helemaal klaar ligt eigenlijk. Dat gaat straks 

uit 9 eilanden bestaan en dan wil ik ook een manager per eiland. En die gaat het helemaal 

inrichten. Wel is waar zijn die 9 managers mensen die ook al in die grote commissie zitten. Maar 

die gaan ook weer mensen verzamelen van kan jij goed zo’n ruimte indelen, dan wil ik jou hebben.  
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I: heb je zelf nog wat toe te voegen? 

A: nee. 
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7.12 Bijlage 12 Schema Convergence Continuum model 

  
Strategisch 

niveau Tactisch niveau Operationeel niveau 

Crosspromotie F. K. E. V. R. L. A. B. R. V. A. R K. H. F. G. R. K. 

Visueel promoten van partners door het frequent uitzenden of 

uitgeven van het logo. x x x x x x x x x 

Het verbaal promoten van content door te verschijnen in het product 

van de partner.         x   x     

Het aanmoedigen van mensen in het publiek om bijvoorbeeld 
aanbiedingen te verkrijgen enkel via de partners.           x   x x 

Verslaggevers en commentatoren toestaan om op meerdere media te 
verschijnen om speciale projecten of andere content kort toe te 

lichten.                   

Het gebruiken van nieuws bijeenkomsten om te discussiëren over de 
manieren waarop over het partnerschap gediscussieerd kan worden.                   

Klonen                   

Het in omloop brengen van de content (zonder dit te redigeren) van 

de partner via het eigen medium.           x   x x 

De content van de partner plaatsen op een gezamenlijke website of de 
eigen website zonder dit te redigeren. x x x x x x x x x 

Het delen van een hoofd of index pagina op een website (portal), 
maar wel de eigen identiteit behouden. x x x x x x x x x 

Con-collegialiteit                   

Het delen van informatie voor geselecteerde verhalen met de partner. x x   x x x x x x 

Medewerkers verschijnen in televisie-uitzendingen om het verhaal 

extra achtergrond te geven.                   

Televisieverslaggevers doen live verslag vanuit een redactiekamer.                   
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Het delen van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een krantenfotograaf mag in 
de helikopter van het televisiestation meevliegen. x x   x x   x     

Het delen van beeldmateriaal (foto’s en video) wanneer de partner 
een gebeurtenis heeft gemist. x x   x x x x x x 

                    

De partner alleen geselecteerde verhalen aanbieden in plaats van een 

volledige inzage in de mogelijke verhalen.                   

Onrust veroorzaken door vragen te stellen over de kwaliteit van het 
werk van de partner.         x   x     

Laten voelen dat de partner minder prioriteit geeft aan hun content 

dan aan dat van henzelf.                   

Ongerustheid tonen dat de benauwde samenwerking kan resulteren in 

het vermoeien van het publiek.                   

Content delen                   

Regelmatig elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen. x x     x x x x x 

Feedback aan elkaar geven over hoe een verhaal het best in omloop 

kan worden gebracht.         x x x x x 

Toestaan dat verslaggevers alleen aan verhalen werken.                   

Speciale projecten en onderzoeken samen inplannen. x x x x x x x x x 

Het delen van de kosten van speciale projecten en onderzoeken.     x x x x x x x 

Tot overeenstemming komen dat de resultaten van een speciaal 

project of onderzoek op het zelfde moment in omloop zal worden 
gebracht. x x       x   x x 

Volledig crossmediaal                   

Een speciaal bureau of redacteur plant het delen van een verhaal in.                   

Een gedeelde redacteur bepaalt de sterke punten van elk medium en 

maakt daar gebruik van tijdens het in omloop brengen van een 
verhaal.                   

 Er worden gecombineerde teams gevormd die het verhaal verslag 

geven en er een product van maken                   
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Legenda          

F. K. = Fos Kassa  = Rens, Klaas en Renate 

E. V. = Ed Radio Kassa  = Rop     

R.L. =  Rop ConsumentenTV = Arne     

A. B. = Arne Kassa-online = Alex, Frans en Renate 

R. V. = Rens          

A. R. = Alex          

K. H. = Klaas          

F. G. = Frans          

R. K. = Renate          
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7.13 Bijlage 13 Samenvatting interviews ter analyse schema 

Rop 

Rop is de eindredacteur van Radio Kassa. Hij vindt dat Radio Kassa trouw promotie maakt voor de 

andere media die onder kassa vallen. Zo mag elke vrijdag de eindredacteur van Kassa komen 

vertellen wat er die zaterdag in Kassa zit. Ook wordt er volgens Rop regelmatig verwezen naar de 

site. Rop gaat niet geregeld naar vergaderingen van andere media. Op dit moment zitten de 

redacties wel in hetzelfde gebouw, maar wel op verschillende verdiepingen, waardoor er nog geen 

optimale samenwerking plaatsvindt. Het werken met teams w ordt niet gedaan en de samenwerking 

bestaat eigenlijk uit toevalligheden waardoor veel dubbel wordt gedaan. De redacties gebruiken 

geen content van elkaar. 

 

Arne 

Arne is de eindredacteur en samensteller van Kassa. Net als Rop gaat ook Arne niet naar de 

vergaderingen van Kassa. Hij is wel op de hoogte van de onderwerpen van Kassa door de mail en 

van Radio Kassa, omdat zij naast elkaar zitten. Ook bij hem komt crossmedia erop neer dat de 

samenwerking uit toevalligheden bestaat. Hij gebruikt voornamelijk de wandelgangen voor het 

communiceren over de onderwerpen (bijna altijd met Radio Kassa). Doordat zij naast Radio Kassa 

zitten is er gelijk meer interactie, dus dat zou ook moeten werken als alle redacties op één vloer 

zitten. Hij gebruikt regelmatig beelden van Kassa en dubbelt hierdoor gedeeltes van items. 

ConsumentenTV schrijft ook eigen content en maakt geregeld promotie. Dit is wel een lastig punt, 

omdat de programma’s vaak worden herhaald. 

 

Frans 

Frans is internetredacteur van Kassa-online. Hij gebruikt de content van de andere media in de 

nieuwsbrieven zonder dit te redigeren (of nauwelijks). Ook verzorgt hij het online werk van het 

gehele platform Kassa, waarvoor de verschillende redactie content aanleveren. Ook doet hij mee 

aan de speciale projecten, maar vaak is dat maar met één ander medium en missen er één of 

twee. 

 

Renate 

Zij is internetredacteur en televisieredacteur tegelijkertijd, want zij heeft een 50/50 functie. Zij 

vindt internet en televisie twee aparte werelden. Renate is namens de internetredactie aanwezig bij 

de Kassa-vergaderingen. Volgens haar is crossmedia te vergelijken met een democratie. “Allemaal 

verschillende werelden en iedereen heeft zijn eigen deadline, zijn eigen programma en zijn eigen 

ding wat hij voorbereidt. En dan is het heel erg moeilijk om ook interesse te hebben voor een 

ander medium of om daar mee bezig te zijn.” 

 

Klaas 

Volgens hem is het goed van Nieuwe Media een eigen redactie heeft en niet ondergeschikt aan het 

programma is gemaakt. Het is goed wanneer er een clubje zit, die er een eigen agenda op na 
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houdt. Alle samenwerkende projecten worden lang van tevoren gepland, of zijn gebaseerd op 

toevalligheden. Dan zijn helaas de uitwerkingen niet volledig op elkaar afgestemd. Ook vindt hij 

dat er toevalligerwijs promotie voor elkaar wordt gemaakt. Hij heeft de rol van coördinator, maar 

kan helaas geen beslissingen nemen. Helaas wordt er niet gezamenlijk vergaderd en wordt er geen 

gebruik gemaakt van teams. 

 

Rens 

Er wordt iedere uitzending van Kassa minstens één keer promotie gemaakt voor Kassa.vara.nl of 

er wordt doorverwezen. De medewerkers van de verschillende Kassa’s kennen elkaar niet eens. Er 

zijn meerdere eilandjes. Bij Nieuwe Media moet je gezamenlijke projecten lang van te voren 

aankondigen, want anders kan het niet. Tussen tv en radio vindt overleg plaats. Er is minder keus 

uit onderwerpen door de andere media. Mensen krijgen soms meerdere keren iemand van 

verschillende media aan de lijn over hetzelfde onderwerp. De programma’s hebben regelmatig dat 

ze onderwerpen dubbelen en elkaar niet aanvullen. Wanneer er samenwerking mogelijk is kan dat 

alleen in projecten. Er wordt niet gewerkt met teams. 

 

Alex 

Is de seniorredacteur en eindverantwoordelijk voor de website Kassa.vara.nl. Kassa is volgens Alex 

een beetje crossmediaal, want er wordt vanuit verschillende programmaonderdelen en met name 

het tv-programma niets aan gedaan. Het crossmediale werken bestaat alleen nog maar uit speciale 

projecten. Volgens Alex zijn er bijna geen overleggen te organiseren omdat er geen dag of tijd te 

bepalen is dat iedereen kan.  

 

Ed 

Ed is hoofd Nieuwe Media bij de VARA. Volgens hem is Kassa niet 1 concept, maar bestaat het uit 

allemaal losse dingen. Hierdoor is het meer multimediaal. De uitzendingen van Kassa, 

ConsumentenTV en RadioKassa worden door de internetredactie doorgeplaatst. Maar er is geen 

cohesie tussen de onderwerpen en invalshoeken die worden behandeld. Kassa bestaat uit allemaal 

losse dingen/platforms en daartussen vindt geen overleg plaats. Aan de buitenkant ziet het eruit 

dat je crossmediaal bezig bent doordat je op meerdere platforms aanwezig bent. Maar de 

boodschap op ieder platform is niet hetzelfde. Gelukkig verwijzen de media wel naar elkaar, want 

anders zou ConsumentenTV nooit zulke hoge kijkcijfers hebben na de uitzending van Kassa. 

 

Fos 

Consumenteninformatie/Kassa is een speerpunt binnen de VARA. De crossmediale uitwerking 

hiervan is de aanleiding van het feit dat Kassa tot speerpunt is verklaard. De VARA is begonnen 

met 1 programma en elke keer kwam daar weer wat bij en zo is de crossmediale uitwerking 

begonnen. Kassa moet een kritische blik op consumentisme geven en opkomen voor mensen in 

situaties. De VARA wil dat Kassa op zoveel mogelijk platforms en mediatypes aanwezig is waardoor 

zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereikt worden. Dat is volgens de VARA de 

achterliggende gedachte van crossmediaal werken.   
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