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Webartikelen

Kijk voor voorbeelden van elektronische magazines op. Daar vind je ook tips voor het maken 
en verspreiden ervan.

Het artikel hieronder gaat over NowPublic, een website voor burgerjournalistiek (www.now-
public.com). Deze website wil het grootste nieuwsbedrijf ter wereld worden. Op de volgende 
pagina staan links naar de tips voor burgerjournalisten van deze website.

De Volkskrant, 31 juli 2007 

Miljoenen voor website 
burgerjournalistiek
SAN FRANCISCO – De website 
NowPublic krijgt 10,6 miljoen dol-
lar (7,8 miljoen euro) van investeer-
ders om het grootste nieuwsbedrijf 
ter wereld te worden. 

De website, die in het Canadese Van-
couver is ontstaan, groeit maandelijks 
met 35procent en heeft zeker 120dui-
zend ‘verslaggevers’, die bijdragen 
leveren uit meer dan 140landen. Now-
Public laat ze met een digitale camera 
of een mobieltje gemaakte ‘nieuws-
foto’s en -video’s’ uploaden.

De miljoeneninvestering zal mede ge-
bruikt worden om de ‘verslaggevers’ 
te belonen en om een systeem te ont-

wikkelen om bij nieuwsgebeurtenis-
sen aanwezige reporters te kunnen 
lokaliseren.

Tot dusver betaalde de site niet voor 
bijdragen en bleven de verhalen ei-
gendom van de ‘verslaggevers’. De 
site ontvangt wel geld voor het plaat-
sen van materiaal en het bemiddelen 
tussen gevestigde media en burger-
journalisten.

Volgens mede-oprichter Len Brody 
zal Now Public dé aanbieder van 
breaking news worden, dus als eerste 
groot nieuws brengen, maar zullen de 
media de analyses blijven brengen. 
‘Als er een bom in een metrostation in 

Londen ontploft en de media kunnen 
er niet snel genoeg zijn, dan kunnen 
wij mensen ter plaatse lokaliseren en 
bijdragen ontvangen’, aldus Brody.

Het nieuws op de site is voor de helft 
origineel nieuws en de rest is afgeleid 
van al bestaand nieuws. Vrijwillige 
waarnemers verwijderen materiaal 
dat niet klopt, incompleet is of onbe-
hoorlijk. NowPublic-verslaggevers 
brachten onder andere nieuws vanaf 
locatie tijdens de orkaan Katrina in 
2005. ANP
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De tips van NowPublic over webartikelen

Introduction 

1.  Reporting is an Adventure 

2.  Crowd-Powered Reporting is Better than the Best Hobby 

3.  Why News is Not Rocket Science 

4.  How Do You Spot a Good News Story? 

5.  What Makes a Story “News”? 

6.  Reporting, the “Paint by Numbers” Approach: The 5 W’s 

7.  Newsworthiness (1): The Traditional Version 

8.  Newsworthiness (2): NowPublic News Values 

9.  What Are the Basic Journalistic Skills and Instincts? 

10.  Where to Start? 

11.  Find Good Stories that Others Have Missed 

12.  Writing Good Stories 

13.  Headlines that Grab Attention 

14.  Using Friends as News Sources: A Warning 

15.  What Do You Do if You’ve Latched onto a Big News Story? 

16.  If You Are Totally Stuck for a Story, Take a Walk 

17.  Start with a Good Question 

18.  What’s a Good Question? 

19.  Doing Research, Keeping on Track 

20.  The Fine Print - About Safety

http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/reporting_is_an_adventure
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/crowd_powered_reporting_is_better_than_the_best_hobby
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/why_news_is_not_rocket_science
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/how_do_you_spot_a_good_news_story
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/what_makes_a_story_news
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/reporting_the_paint_by_numbers_approach_the_5_ws
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/newsworthiness_1_the_traditional_version
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/newsworthiness_2_nowpublic_news_values
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/what_are_the_basic_journalistic_skills_and_instincts
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/where_to_start
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/find_good_stories_that_others_have_missed
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/writing_good_stories
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/headlines_that_grab_attention
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/using_friends_as_news_sources_a_warning
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/what_do_you_do_if_youve_latched_onto_a_big_news_story
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/if_you_are_totally_stuck_for_a_story_take_a_walk
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/start_with_a_good_question
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/whats_a_good_question
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/doing_research_keeping_on_track
http://www.nowpublic.com/newsroom/tips/j-tips/the_fine_print_about_safety

