Juryrapport
Gemeente(n): Enschede
Omroep: Stichting Omroep Enschede
Inzendcategorie:
Programmanaam: Tattoo opa
Programmabeschrijving:
TV Enschede FM is de afgelopen jaren op zoek gegaan naar meer verdieping in nieuws. Het geven van
betekenis aan nieuws doen we onder meer door onze samenwerking met de stadsredactie van de
Twentsche Courant Tubantia. Deze samenwerking van beide redacties geeft het nieuws uit Enschede de
aandacht die het verdient, via het medium dat hiervoor het meest geschikt is. Door de samenwerking
beschikken we over alle media: krant, televisie, internet en radio. De onderstaande items zijn al via deze
kanalen crossmediaal weggezet. Bij elk apart kanaal hebben we gekeken naar de bij dit medium passende
insteek om het nieuws van zoveel mogelijk kanten te belichten en zo optimaal via verschillende platforms
weg te zetten. Op onze redactie werd middels een social media-bericht het nieuws rondom de tattoo-opa
bekend. De vader van de 10-jarige Lars zette een bericht op Facebook over de spreekbeurt van zijn zoon.
Lars mocht zijn opa niet meenemen naar school voor zijn spreekbeurt. Zijn opa zit namelijk van top tot teen
onder de tatoeages. De krant heeft er direct een artikel aan gewijd en de internetredacties van TV
Enschede en Tubantia hebben er meteen een nieuwsbericht van gemaakt. Vervolgens heeft de
radioredactie zowel de vader van de leerling, de tattoo-opa en ook de directrice van de basisschool
geregeld. ’s Middags werden we door landelijke media (Jeugdjournaal) benaderd voor een interview met de
leerling en opa zelf. Dit hebben we opgenomen en verspreid via social media en als tv-reportage. Op deze
manier is het nieuws crossmediaal weggezet en ook landelijk uitgezonden.

Jurybeoordeling:
Inhoud
[] goed [] redelijk [] kan beter
Vorm
[] goed [] redelijk [] kan beter
Techniek
[] goed [] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[] goed [] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Een heel goed voorbeeld van het op een perfecte manier via de verschillende platforms verspreiden van
nieuws. Er is in de wereld van de media en journalistiek vaak discussie over de definitie van crossmediaal
werken. Wikipedia (geen echte bron, maar wel een plek waar algemene definities te vinden zijn) zegt:
'Crossmedia zijn een middel om de belevenis van het mediaconcept tot zijn recht te laten komen. Bij een
crossmediaconcept worden verschillende media ingezet. Door het gebruik van verschillende media wil de
mediaproducent ervoor zorgen dat er meer interactie komt tussen zijn mediaconcept en zijn publiek'. Die
interactie is een belangrijke plus bij crossmediaal werken. In de reader van de OLON over crossmediaal
werken staat: 'Het gaat er bij crossmediaal programmamaken dus om dat hetzelfde onderwerp op de
verschillende media aan bod komt, maar dat ieder medium het op zijn eigen manier aanpakt. Het staat op
zichzelf en is aanvullend ten opzichte van elkaar'. De manier waarop het nieuws van de Tattoo-opa in
gebracht is dus volgens beide definities crossmediaal, maar zou dat nog meer zijn geweest wanneer er bij
de inzending zou zijn aangetoond dat er sprake was van interactie met het publiek en wanneer aangetoond
en onderbouwd zou zijn dat de diverse media elkaar hebben versterkt. Het kan best dat beide punten wel
behaald zijn, maar dan moet je daarvan bij de inzending voorbeelden en bewijs bijvoegen.
Verbeter Punten

