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Datum: 6 augustus 2015

Aan: mijn relaties

Betreft: verklaring over mijn vertrek bij De Onderzoeksredactie

Beste,

Op 22 juni 2015 zegde het bestuur van Stichting De Onderzoeksredactie de samen-
werking met mij als hoofdredacteur op. In de media belandde een summiere verkla-
ring dat wij over ‘belangrijke onderdelen van beleid andere opvattingen (bleken te)
hebben’, die ‘niet te overbruggen’ waren. Om speculatie te voorkomen, geef ik hier
een wat ruimere persoonlijke toelichting.

De opzegging trof mij als een donderslag bij heldere hemel. DOR bestond 15 maan-
den en trok aandacht. De specifieke onderzoeksjournalistieke filosofie kwam steeds
duidelijker uit de verf. De beide onderdelen (het Teaching Lab en de redactie) deden
het uitstekend. Een week eerder had de hoofdsponsor onder loftuitingen de intentie
uitgesproken om zijn steun met drie jaar te verlengen en fors uit te breiden.

Het verschil van opvatting betrof vooral de toekomstige organisatie:

- het bestuur wilde door externe werving van twee ‘zware’ krachten (als directeur en
hoofdredacteur) snel naar een model met een kleine vaste top en een flexibele schil
van jonge freelancers. Ik moest dan terugtreden naar de niet geheel duidelijke rol
van editor-at-large.
- ik prefereerde een organische groei, waarin de jonge redactie (meest 25 - 35 jaar)
DOR stapsgewijs zelf in de hand zou nemen, onder geleidelijk terugtrekken van mij.
De hoofdsponsor, een tweede sponsor en de redactie waren positief over dit model.

Verder wilde het bestuur een lager ambitieniveau bij het streven naar internationale
samenwerking.

Herstel van de samenwerking is niet mogelijk gebleken. Ik ga nu op zoek naar nieu-
we manieren om mijn missie, plannen en ambities voort te zetten – uiteraard met
jonge journalistieke talenten die zich daartoe aangetrokken voelen.

Met vriendelijke groet,


