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1 Aanleiding, doel en aanpak van de 

evaluatie 

Voorliggend rapport evalueert de tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie, zoals uitgevoerd 

door het Stimuleringsfonds voor de Pers voor de periode 2010-2011. De aanleiding voor 

deze evaluatie is de toezegging van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

(OCW) aan de Tweede Kamer om een apart onderzoek te laten verrichten naar het effect 

van deze subsidieregeling op persinnovatie.  

1.1 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het gevraagde onderzoek is een ex post evaluatie van het effect van de 

Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2010 – 2011 (hierna TSP) op innovaties in de pers 

en de journalistiek. Aanvullend moet de evaluatie inzichtelijk maken of de regeling 

innovaties mogelijk heeft gemaakt die zonder de regeling geen doorgang zouden hebben 

gehad (“additionaliteit”) en/of bijgedragen hebben aan de innovatie van de sector als 

geheel (“opschaling”). Ook wordt gekeken of andere partijen lering hebben kunnen trekken 

uit de gesubsidieerde projecten (“leereffect”). Deze doelstellingen passen in het streven 

van het ministerie van OCW om meer effectevaluaties uit te voeren. Uit deze doelstelling 

kan de volgende hoofdvraag worden afgeleid:  

Heeft deze subsidieregeling bijgedragen aan de stimulering en versterking van de innovatie 

in de pers en in de journalistiek? 

Uit de bovenstaande doelstelling en hoofdvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid:  

1. Wat voor soort projecten zijn dan wel worden gesubsidieerd? Zijn hierbij groepe-

ringen aan te brengen zoals naar thema, onderwerp, soort van gesubsidieerde 

instelling of bedrijf, samenwerkingsverband? Waar ligt het accent van de innovatie?  

2. In hoeverre zijn gesubsidieerde projecten succesvol afgerond? Zijn deze projecten 

na afloop (zonder subsidie) gecontinueerd? Hebben de afgeronde projecten voort-

gang gekregen bij andere (nieuwe) projecten of zijn deze onderdeel gaan vormen 

van het doorlopend beleid van de (gesubsidieerde) organisatie(s)? Kan daarover bij 

de nog lopende projecten al iets over worden gezegd?  

3. Zouden de gesubsidieerde projecten ook doorgang hebben gevonden indien de 

subsidie niet was toegekend (en in welke vorm)?  

4. Worden de resultaten van gesubsidieerde projecten gebruikt door andere partijen 

of door de sector als geheel?  

5. Hebben de projecten die wel een aanvraag hebben ingediend maar geen subsidie 

hebben gekregen alsnog doorgang gevonden? Waarom wel, waarom niet?  

6. Zijn er binnen de sector vergelijkbare projecten te vinden die zonder subsidie zijn 

of worden uitgevoerd?  

7. Zijn er verschillen te vinden in de effectiviteit van de regeling tussen de lokale en 

regionale projecten enerzijds en de landelijke projecten anderzijds?  

8. Zijn er eventuele verbeterpunten aan te wijzen in de werking van de innovatierege-

ling?  
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9. Hebben er buiten de perssector in de laatste jaren vergelijkbare innovatieregelin-

gen plaatsgevonden die ook geëvalueerd zijn?  

10. Is er een vergelijking te maken tussen deze innovatieregelingen?  

1.2 Onderzoeksaanpak 

De evaluatie is uitgevoerd in de maand september 2013. Gezien de korte doorlooptijd van 

de evaluatie is gekozen voor een eenvoudige, maar effectieve opzet om bovengenoemde 

onderzoeksvragen te beantwoorden. De evaluatie is gebaseerd op deskresearch (incl. een 

analyse van vergelijkbare regelingen), interviews (n=12) met diverse deskundigen en 

(gehonoreerde en niet-gehonoreerde) aanvragers en een webenquête. De resultaten zijn 

dus enerzijds gebaseerd op basis van de administratie van het Stimuleringsfonds voor de 

Pers van alle projecten die zijn aangevraagd, beoordeeld en uitgevoerd in ronde 1 t/m 4. 

Waar mogelijk worden daarom resultaten van vier in plaats van drie aanvraagronden 

gepresenteerd. De quick scan, uitgevoerd eerder dit jaar, heeft namelijk de eerste vier 

ronden onderzocht en deze resultaten nemen we in dit rapport over1. Anderzijds maakt de 

evaluatie gebruik van nieuwe resultaten op basis van een webenquête onder alle 

aanvragers in ronde 1/m 3 (jaren 2010 en 2011 van de regeling).  

De inzet van een webenquête maakte het mogelijk om onderzoek te doen onder 

gehonoreerde en niet-gehonoreerde aanvragers, respectievelijk een experimentele groep 

en een controlegroep. De splitsing van deze populatie in een experimentele groep (van 

indieners waarvan de aanvraag is gehonoreerd) en een controlegroep (van indieners 

waarvan de aanvraag niet is gehonoreerd) komt methodologisch het meest in de buurt van 

een ‘natuurlijk experiment’ waarin een experimentele en controlegroep door ‘toeval’ tot 

stand komen en waarbij de populatie van beide groepen op belangrijke aspecten, in het 

bijzonder effectiviteit, vergelijkbaar is. Op deze wijze kunnen effecten het meest 

betrouwbaar worden vastgesteld.  

De vragenlijst is uitgestuurd naar 210 aanvragers. Daarvan zijn er 56 gehonoreerd en 154 

afgewezen. De response rate onder gehonoreerde aanvragen was 23,2% (13/56) en onder 

afgewezen aanvragen 13,0% (20/154). Middels een reminder is gepoogd de respons te 

verhogen (dat is voor een deel ook gelukt). De respons is aan te merken als niet erg hoog, 

vooral onder niet-gehonoreerde aanvragers (al is een respons op een webenquête in de 

grootteorde van 20% niet ongebruikelijk). Overigens was te verwachten dat medewerking 

onder afgewezen aanvragers, zeker uit de eerste ronden, lager zou zijn. Deze groep heeft 

immers geen succes gehad. De respons is onvoldoende groot om een uitgebreide 

statistische analyse op te baseren. Wel blijkt de steekproef in grote lijnen een voldoende 

goede afspiegeling van de gehele steekproef (zie paragraaf 4.1 voor een vergelijking van 

de steekproef met de gehele populatie). De resultaten geven naar verwachting dan ook 

een goede indicatie van de stand van zaken.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we een feitelijke beschrijving van de Tijdelijke Subsidieregeling 

Persinnovatie. In hoofdstuk 3 kijken we in meer detail naar het type aanvragers en 

projecten die zijn gesubsidieerd in de periode 2010-2011. In hoofdstuk 4 komen 

vervolgens de resultaten van deze projecten aan de orde. Met name wordt gekeken naar 

de mate waarin de projecten de gestelde doelen realiseren, de toegevoegde waarde van de 

                                                

1 Dialogic (2013), Quick scan analyse gehonoreerde projecten door Stimuleringsfonds voor de Pers 

(SvdP). 
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regeling, en de mate waarin opschaling en leereffecten optreden. Hierbij worden ook de 

niet-gehonoreerde aanvragen meegenomen ter vergelijking. Hoofdstuk 5 gaat kort in op 

een aantal vergelijkbare regelingen met het oogmerk om daar eventueel lering uit te 

trekken (een meer uitgebreide beschrijving van vergelijkbare regelingen staat in Bijlage 

III). In hoofdstuk 6 worden de voornaamste bevindingen samengevat, de hoofdconclusies 

getrokken en een aantal aanbevelingen gegeven. 
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2 De Tijdelijke Subsidieregeling 

Persinnovatie 

Naar aanleiding van een advies van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers 

(beter bekend als de commissie Brinkman) is in 2010 een subsidieregeling (met een 

budget van 8 miljoen euro) ingesteld om innovatie in de pers en journalistiek te 

bevorderen. Het Stimuleringsfonds voor de Pers voert deze Tijdelijke Subsidieregeling 

Persinnovatie uit. In dit hoofdstuk geven we een feitelijke beschrijving van deze regeling.  

2.1 Stimuleringsfonds voor de Pers 

Het Stimuleringsfonds voor de Pers (hierna SvdP) is een zelfstandig bestuursorgaan ter 

ondersteuning van de journalistiek in Nederland en heeft als taak om vernieuwing in de 

sector te bevorderen en te ondersteunen. SvdP “stimuleert de kwaliteit, diversiteit en 

onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing 

van de journalistieke infrastructuur te bevorderen”2.  

Organisaties kunnen langs vier wegen subsidie aanvragen bij SvdP3:  

 subsidie voor onderzoek in het belang van de persbedrijfstak in Nederland; 

 subsidie ter versterking van de exploitatie van journalistieke producten middels 

individuele projecten, organisatieonderzoek of een gezamenlijk project;  

 subsidie voor sponsoring, bedoeld voor alle organisaties die een kortlopend project 

willen uitvoeren op het gebied van de pers, en 

 subsidie voor persinnovatie, ter ondersteuning van vernieuwende journalistieke 

ideeën. 

In deze evaluatie richten wij ons op laatstgenoemde –tijdelijke– regeling. Via de Tijdelijke 

Subsidieregeling Persinnovatie (hierna: TSP) heeft SvdP in totaal 8 miljoen euro 

beschikbaar voor ondersteuning van innovatieprojecten. Hierna gaan we nader in op deze 

regeling.  

2.2 Tijdelijke Subsidieregeling Persinnovatie 

TSP is ingesteld op aanbeveling van de commissie Brinkman. Deze commissie benadrukte 

het belang van innovatie in de dagbladensector om de voortgaande erosie van het dagblad 

als ‘de nieuwsbron’ en de verslechterende economische positie van de dagbladpers tegen 

te gaan. Daartoe beoogt TSP vernieuwing in de perssector te stimuleren, in het bijzonder 

door uitdagende nieuwe vormen te bedenken en uit te proberen, als middel om de 

onafhankelijkheid van (nieuws)media overeind te houden.  

TSP staat open voor innovatieve projecten gericht op journalistieke producten, diensten of 

werkwijzen. Hieronder valt een breed scala aan journalistieke functies op het gebied van 

nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede 

                                                

2 http://www.persinnovatie.nl. 

3 http://www.persinnovatie.nl/6869/nl/subsidieregelingen. 
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in het belang van politieke meningsvorming. Samenwerkende personen of organisaties 

kunnen ook een projectvoorstel indienen.  

Projectvoorstellen kunnen gericht zijn op:  

 onderzoek naar of ontwikkeling van exploitatie(modellen) en distributie van 

nieuws;  

 onderzoek naar of ontwikkeling van de Nederlandse journalistiek, of  

 projecten op het terrein van vernieuwing en versteviging van de band tussen 

journalistiek en samenleving.  

Activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie wanneer zij voldoen aan ten minste 

twee van de volgende eisen:  

 de activiteiten hebben als doel burgers als gebruikers van persfuncties te bereiken 

of te behouden;  

 de activiteiten hebben betrekking op nieuwe of nieuwe combinaties van of met 

bestaande journalistieke producten, diensten, markten en organisatieprocessen;  

 de activiteiten hebben betrekking op nieuwe journalistieke modellen, werkwijzen 

en presentaties;  

 de activiteiten hebben betrekking op nieuwe vormen van betalings-, distributie- en 

verdienmodellen, en  

 de activiteiten hebben betrekking op lokale of regionale journalistieke activiteiten. 

Na ronde 2 is een subsidieplafond ingesteld van €200.000,- per aanvraag met een 

maximale periode van twee jaar4. In ronde 4 zijn de maximale looptijd en het subsidiepla-

fond verder gereduceerd tot 1 jaar resp. €100.000,-5. Aanvragende partijen moeten ten 

minste de helft van de totale kosten zelf financieren of door derden laten financieren.  

2.2.1 Aanvraagprocedure6 

In 2010 en 2011 is de regeling in drie calls opengesteld. Een aanvraag (per ronde) verloopt 

in een aantal stappen. In eerste instantie bespreken aanvragers een projectidee mondeling 

met de SvdP. De indieners van deze voorstellen kunnen vervolgens een volledige 

subsidieaanvraag indienen. Deze volledige aanvraag omvat een projectplan, een begroting 

en eventueel informatie over de rechtspersoonlijkheid. In het projectplan moet de 

aanvrager ten eerste aangeven op welke activiteiten (nieuwe of nieuwe combinaties van 

producten, diensten, modellen of onderzoek) de aanvraag betrekking heeft. Verder moet 

het projectplan een beschrijving van het project en de initiatiefnemers omvatten alsook 

een activiteitenplan, een (concurrentie-) analyse van vergelijkbare initiatieven en een 

onderbouwing waarom het project vernieuwend is. Indien het project geen onderzoek 

omvat, dient de aanvraag te beschrijven wat de meerwaarde is voor de gebruiker, de 

                                                

4 Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0029657/geldigheidsdatum_08-10-2013. Enkel indien SvdP van 

mening is dat de activiteiten van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele sector kan het 

plafond overschreden worden; in ronde 2 en 3 is het plafond voor drie projecten overschreden.  

5 Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0031475/geldigheidsdatum_08-10-2013 

6 We beschrijven hier de procedure zoals deze gold tot en met ronde 3. Latere aanpassingen (ronde 4 

en 5) zijn niet meegenomen.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029657/geldigheidsdatum_08-10-2013
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031475/geldigheidsdatum_08-10-2013
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gevolgen voor de exploitatie en de effecten van de activiteiten voor de eigen organisatie en 

andere partijen in de perssector (ook nadat de subsidieverlening wordt stopgezet)7.  

SvdP beoordeelt vervolgens de aanvragen aan de hand van de volgende criteria8: 

 gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen: aanvragen moeten 

gericht zijn op journalistieke functies op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsdui-

ding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang 

van politieke meningsvorming; 

 innovatief karakter: de activiteiten moeten vernieuwingen tot stand brengen in 

inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies en 

leiden tot het vergroten van de persverscheidenheid, en 

In de periode waarop deze evaluatie zich richt (2010-2011) zijn de eerste drie calls 

uitgeschreven. Daarin zijn in totaal 56 van de 210 ingediende projectaanvragen 

gehonoreerd9. In 2012 is er nog een vierde call geweest, waarin 8 projecten (van de 53 

aanvragen) zijn gehonoreerd. In 2013 konden de aanvragen in twee rondes worden 

ingediend, waarbij in de eerste ronde 7 voorstellen (van de 34 aanvragen) zijn 

gehonoreerd. In ronde 2 zijn 14 projecten (van de 58 ingediende voorstellen) voorgeselec-

teerd. Op 13 december a.s. besluit het bestuur welke aanvragen subsidie zullen 

ontvangen. 

De TSP is in 2010 en 2011 uitgevoerd met het budget van 8 miljoen euro dat is toegekend 

door minister Plasterk. In 2012 en 2013 is de regeling gefinancierd vanuit het reguliere 

jaarlijkse budget van het SvdP. 

 

                                                

7 http://www.persinnovatie.nl/6264/nl/checklist-persinnovatie. 

8 http://www.persinnovatie.nl/6264/nl/checklist-persinnovatie. 

9 Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers (23 februari 2011), nr. 20563, tot vaststelling van 

een tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2011 en Stimuleringsfonds voor de Pers (2011), 

Evaluatie uitvoering persinnovatieregeling 2010-2011. Ecorys (2011), Zicht op effectiviteit beleid, 

Rotterdam. 
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3 Aanvragers en projecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we welke soort projecten vanuit de Tijdelijke stimuleringsrege-

ling persinnovatie subsidie hebben ontvangen in de periode 2010-2012. De resultaten zijn 

gebaseerd op alle gehonoreerde voorstellen in de eerste vier rondes van TSP aangezien het 

beschikbare materiaal toeliet om deze vier rondes mee te nemen. In dit hoofdstuk kijken 

wij naar het type aanvragers, thema’s van projecten, het accent van de innovatie, etc. van 

gehonoreerde voorstellen.  

3.1 Type aanvragers 

Achtergrond aanvragers 

Binnen de Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie is subsidie toegekend aan verschillende 

projecten, uitgevoerd door verschillende typen organisaties. Figuur 1 geeft weer hoe 

verschillende typen organisaties vertegenwoordigd zijn onder de gehonoreerde 

projectvoorstellen in de eerste vier rondes van TSP10. 

 

Figuur 1. Achtergrond van de aanvragers uit de eerste vier rondes (in absolute aantallen) (n=63) 

De kern van de perssector zoals dagbladen, uitgevers en journalisten is goed vertegen-

woordigd. Daarnaast zijn er ook (nieuwe) internetondernemingen (die geen ICT-

onderneming zijn) die vaak binnen de sector actief zijn, maar buiten de traditionele 

nieuwsdiensten vallen. 

 

                                                

10 Dialogic (2013), Quick scan analyse gehonoreerde projecten door Stimuleringsfonds voor de Pers 

(SvdP) 
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Samenwerking 

De geformaliseerde samenwerking is laag: de meeste aanvragers vertegenwoordigen één 

partij. Wel kan tijdens de uitvoering van een project het aantal partners toenemen, omdat 

(informele) belangstelling en toezeggingen uit projectvoorstellen dan verzilverd worden. 

 

Figuur 2. Aantal projectpartners in voorstellen uit de eerste vier rondes (in absolute aantallen) (n=63) 

Het aantal partners per projectvoorstel is doorgaans gering (de meeste aanvragen worden 

door één partij ingediend). Hoewel dit niet per definitie een negatieve impact heeft op 

innovatie, zal een benadering vanuit een enkele organisatie bepaalde limieten opwerpen. 

Wanneer innovaties namelijk vanuit de organisaties zelf worden geïnitieerd, is het 

potentieel van de innovatie sterk gerelateerd aan de kennis en vaardigheden die aanwezig 

zijn binnen de organisatie om de innovatie te verwezenlijken. Voor bepaalde innovaties 

(bijv. op het gebied van ICT) zullen nieuwe kennis en vaardigheden vereist zijn; wanneer 

de organisatie deze kennis en vaardigheden niet in huis heeft zal succesvol innoveren 

bemoeilijkt worden. Wanneer kennis en vaardigheden ontbreken kunnen deze binnen het 

project gehaald worden door bijvoorbeeld het scholen van personeel, het aannemen van 

nieuw personeel, of het samenwerken met andere organisaties. Daarnaast kan interactie 

tussen verschillende partijen leiden tot innovatieve ideeën, die de afzonderlijke 

organisaties niet op zichzelf hadden kunnen ontwikkelen. Dus zowel voor de generatie van 

nieuwe ideeën als voor de uitvoering/implementatie van een innovatief plan kan 

samenwerking toegevoegde waarde hebben. 

Geografische spreiding 

De meeste gehonoreerde projectvoorstellen zijn afkomstig uit de Randstad; in het 

bijzonder Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Hilversum en Utrecht. Logisch, want in de 

Randstad concentreren zich de landelijke media. Projecten buiten de Randstad hebben 

daarnaast vaker een lokale/regionale focus. Er zijn relatief weinig gehonoreerde voorstellen 

afkomstig uit Noord- en Zuid-Nederland. 
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Figuur 3. Geografische spreiding van gehonoreerde projectvoorstellen uit de eerste vier rondes (n=63) 

3.2 Type projecten 

De projecten die uit hoofde van TSP gehonoreerd zijn, kunnen worden gesitueerd in de 

context van een perssector die kampt met een aantal uitdagingen. Indieners van de 

gehonoreerde projectvoorstellen in ronde 1 t/m 4 zien de volgende uitdagingen. 

 

Figuur 4.Uitdagingen in de perssector op basis van gehonoreerde voorstellen uit de eerste vier rondes 

(n=63) 
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Veel van de ingediende (en gehonoreerde) projecten richten zich op het tegemoet komen 

aan de bovenstaande uitdagingen. 

Subsidiebedrag 

In ronde 1 zijn relatief veel projecten met een groot bedrag gesteund. In de ronden daarna 

is het aantal ondersteunde projecten afgenomen en is bovendien het subsidiebedrag per 

project afgenomen; het subsidieplafond per voorstel is in ronde 3 verlaagd naar maximaal 

200.000 euro11  en in ronde 4 naar 100.000 euro. Zowel het gemiddelde totale budget als 

de gemiddelde subsidieaanvraag en –toekenning nemen tussen ronde één en vier sterk af.  

Onderstaande figuur geeft weer per ronde wat het gemiddeld totaal benodigd bedrag was 

(over alle gehonoreerde voorstellen in die ronde), wat het gemiddeld door de aanvrager 

gevraagde subsidie was (over alle gehonoreerde voorstellen in die ronde) en wat het 

gemiddeld door het SvdP toegekend subsidiebedrag was (over alle gehonoreerde 

voorstellen in die ronde).  

 

Figuur 5. Som van subsidiebedragen per ronde van TSP op basis van gehonoreerde voorstellen uit de 

eerste vier rondes (n=63) 

Doelgroep 

De belangrijkste doelgroepen van de projecten zijn consumenten/lezers en journalisten, 

gevolgd door uitgevers. Er is ook veel aandacht voor jongeren (zie Figuur 6).  

                                                

11 Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0029657/geldigheidsdatum_08-10-2013 
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Figuur 6. Primaire en secundaire doelgroep binnen gehonoreerde voorstellen uit de eerste vier rondes 

(n=63) 

De meeste aanvragers richten zich op hun ‘traditionele’ doelgroep, bijvoorbeeld dagbladen 

op hun lezers en journalisten op collega journalisten. Net iets meer projecten richten zich 

op consumenten (B2C) dan op bedrijven (B2B).  
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Geografische schaal 

De meeste projecten hebben een lokale/regionale focus (zie Figuur 7)12.  

 

Figuur 7. Aantal projecten naar geografische schaal per ronde op basis van gehonoreerde voorstellen 

uit de eerste drie rondes (n=56) 

Radicale versus incrementele innovatie 

In de eerder uitgevoerde Quickscan van gehonoreerde voorstellen door het Stimulerings-

fonds voor de Pers is ook gekeken naar de mate waarin projecten een incrementele dan 

wel radicale innovatie hebben voorgesteld. Incrementele innovatie bouwt voort op de 

bestaande situatie (een proces van kleine stapjes), terwijl een radicale innovatie veel 

omvangrijker is en dus ook meer impact en afbreukrisico kent. Nu is de interpretatie van 

‘incrementeel’ en ‘radicaal’ soms lastig. Binnen een sector kan een vernieuwing als radicaal 

gelden, terwijl deze buiten een sector al lang ingeburgerd is (zo is bijvoorbeeld 

datajournalistiek ‘nieuw’ voor de sector, maar inmiddels gemeengoed in onder andere de 

onderzoeks- en adviessector). In de quickscan is vanuit de perssector geredeneerd. 

De projecten hebben –vanuit de sector gezien– veelal een radicaal karakter. Van buiten de 

sector gezien zijn deze projecten vaak eerder incrementeel. Er is weinig cross-sectorale 

vernieuwing (circa 10% van de projecten), ofwel projecten sluiten onvoldoende aan bij het 

innovatiepotentieel van andere sectoren om in samenwerking nieuwe cross-sectorale 

innovaties te bedenken, ontwikkelen en uit te rollen.  

Type innovatie 

De verschillende gehonoreerde voorstellen hebben betrekking op verschillende typen 

innovatie. Sommige projecten richten zich op een nieuwe vorm van nieuwsproductie (bijv. 

een nieuwe vorm van burgerjournalistiek), andere richten zich op een innovatieve manier 

van distributie/ontsluiting (bijv. een app), en een kleine groep richt zich op een innovatie 

wijze van verkoop (nieuwe verdienmodellen). Figuur 8 geeft weer hoe de verschillende 

typen innovatie vertegenwoordigd zijn in de verschillende rondes. 

                                                

12 De projecten uit ronde 4 zijn niet op deze manier ingedeeld, omdat op dat moment vanuit de 

subsidieverstrekker een aparte subsidieregeling was geopend voor regionale projecten. Bron: Quick 

scan  analyse gehonoreerde projecten door Stimuleringsfonds voor de Pers (2013). 
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Figuur 8. Typen innovatie op basis van gehonoreerde voorstellen uit de eerste vier rondes (n=63) 
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4 Doeltreffendheid 

In dit hoofdstuk beschrijven we de doeltreffendheid van de Tijdelijke Subsidieregeling 

Persinnovatie op basis van interviews en een webenquête onder aanvragers van subsidie in 

ronde 1 t/m 3 (jaren 2010 en 2011 van de regeling). Een van de aandachtspunten is in 

hoeverre de projecten succesvol afgerond zijn. Aanvullend is specifiek gekeken naar de 

additionaliteit (heeft de regeling innovaties mogelijk heeft gemaakt die zonder de regeling 

geen doorgang zouden hebben gevonden?), de opschaling (heeft de regeling bijgedragen 

aan de innovatie van de sector als geheel?) en de leereffecten (welke lessen zijn er te 

trekken uit de regeling en de projecten?). In de webenquête en interviews zijn zowel 

gehonoreerde aanvragen als afgewezen aanvragen meegenomen. In tegenstelling tot 

hoofdstuk 3 is er in dit hoofdstuk geen aandacht voor ronde 4 (2012).  

4.1 Beschrijving onderzoekspopulatie web-enquête 

In de eerste drie rondes zijn in totaal 210 aanvragen ingediend voor subsidie uit hoofde 

van TSP. Dit is de onderzoekspopulatie van de web-enquête. Van deze groep hebben 33 

contactpersonen van de desbetreffende aanvragen gereageerd op de door ons uitgezette 

web-enquête. Dat komt overeen met een overall response rate van 15,7% (zie Tabel 1). 

Van deze voorstellen zijn 23 ingediend in 2010 en 10 in 2011. Mede gezien de korte tijd 

dat de web-enquête online heeft kunnen staan, kan de respons in de grootteorde van 1-

op-6 als niet ongebruikelijk worden aangemerkt. Bovendien drukt de verstreken tijd sinds 

de derde ronde (twee jaar) de respons. Ook kan verwacht worden dat niet gehonoreerde 

aanvragers minder geneigd zijn mee te werken aan de evaluatie. Dit beeld komen we in 

andere evaluaties ook tegen.  

Tabel 1 Respons op web-enquête 

 

Voor de gehonoreerde voorstellen kunnen we aan de hand van een aantal indicatoren 

inschatten hoe representatief de respons op de web-enquête is voor de gehele populatie 

gehonoreerde voorstellen (uit de eerste drie rondes). Voor de afgewezen voorstellen is dit 

niet mogelijk, omdat de meeste administratieve data (onder meer gebruikt voor de 

analyses in hoofdstuk 3) geen betrekking hebben op afgewezen aanvragen.  

Wat betreft de gehonoreerde voorstellen zien we dat het gemiddelde subsidiebedrag per 

project in de responsgroep lager ligt dan het totaalgemiddelde. De ordegrootte van het 

verschil duidt echter niet op een essentieel ander karakter van de projecten. 

Tabel 2 Gemiddelde subsidie per project 

 

Staat 

subsidietoekenning

Totaal aantal projecten 

in eerste 3 rondes

Aantal responses 

op web/enqu&ete

Response 

rate

Gehonoreerd 56 13 23,2%

Afgewezen 154 20 13,0%

Totaal 210 33 15,7%

Gemiddelde subsidie 

per voorstel

Alle gehonoreerde voorstellen (ronde 1 t/m 3) € 135.438,63

Populatie web-enquête € 100.129,54
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In termen van het type aanvrager laat Figuur 9 zien hoe de respons op de web-enquête 

zich verhoudt tegenover de totale populatie gehonoreerde voorstellen uit de eerste drie 

rondes. De voornaamste typen aanvragers zijn goed vertegenwoordigd in de web-enquête 

(dagbladen, internetondernemingen, uitgevers en individuele journalisten). Wel zijn ICT-

leveranciers en brancheverenigingen oververtegenwoordigd en met name omroepen en 

week-/maandbladen ondervertegenwoordigd. 

 

Figuur 9 Aandeel van type aanvrager 

Het beeld dat de meeste projectvoorstellen weinig projectpartners kennen, komt ook naar 

voren in de respons op de web-enquête (zie Figuur 10).  

 

Figuur 10 Aantal projectpartners waarmee het projectvoorstel is ingediend 

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat de respons op de web-

enquête redelijk goed overeenkomt met het algehele beeld van de gehonoreerde 

voorstellen uit rondes 1 tot en met 3. Ondanks de ook aanwezige verschillen geeft de 
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respons op de web-enquête een indicatie van het totaalbeeld van gehonoreerde 

voorstellen, maar gegeven de kleine aantallen is voorzichtige interpretatie gewenst. Met 

betrekking tot de afgewezen voorstellen kunnen we geen conclusies trekken over 

representativiteit. 

4.2 Doelrealisatie  

De meeste voorstellen (zowel afgewezen als gehonoreerd) hebben betrekking op een 

nieuwe manier van distribueren of ontsluiten dan wel van vermarkten van journalistieke 

content (beide categorieën iets minder dan een derde deel); een klein deel van de 

ingediende voorstellen richt zich op nieuwe manieren van content genereren. De 

restcategorie (‘anders’) bevat een bonte mengeling van andere voorstellen, uiteenlopend 

van het gebruik van semantische technologie voor de ontsluiting van online bronnen tot de 

inrichting van een experimenteeromgeving voor media en andere informatieleveranciers, 

en van (het ontwikkelen van) een innovatieve wijze van on-the-job training van 

journalisten tot (het ontwikkelen van) een app waarmee op innovatieve wijze met 

nieuwsmedia kan worden gewerkt.  

Een belangrijke rode draad in de ingediende projectvoorstellen vormt die van innovatie die 

direct samenhangt met of voortvloeit uit toepassingen van digitalisering. In feite hangt veel 

vernieuwing in de perssector samen met de toepassingsmogelijkheden van ICT. Was 

aanvankelijk – bij de toekenning in de eerste ronde – nog sprake van een breed en divers 

scala van projectvoorstellen, in de volgende ronden (2 en 3) is wat meer thematische focus 

aangebracht. In deze thema’s ligt ook een keuze besloten om zich op bepaalde subdoelen 

te richten die met de thema’s samenhangen. Een van die thema’s is die van sectoroverstij-

gende samenwerking en crossmediale vernieuwing. Van sectoroverstijgende samenwerking 

is in de toegekende en uitgevoerde voorstellen relatief weinig terecht gekomen. 

Crossmediale vernieuwing is beter gerealiseerd, omdat een significant deel van de 

gehonoreerde projectvoorstellen dwarsverbanden legt tussen verschillende media. 

De ingediende aanvragen laten wel enige lijn zien in bijvoorbeeld onderwerpen en issues 

die ‘hot’ zijn (drie jaar geleden waren dat bijvoorbeeld apps en social media, nu het 

semantische web). Maar over het geheel genomen overweegt de indruk – bevestigd in een 

aantal interviews – dat in de sector nog vaak reactief wordt omgegaan met exogene 

veranderingen zoals de opkomst en grootschalige toepassing van ICT. 

4.2.1 Afronding 

Van de gehonoreerde projecten in de eerste drie rondes die de vragenlijst hebben 

ingevuld, zijn er inmiddels 9 afgerond en 4 nog niet (Tabel 3). Van de 20 afgewezen 

projectvoorstellen hebben er 6 ondanks uitblijvende subsidiering toch doorgang gevonden; 

hiervan zijn er 4 inmiddels afgerond. De meerderheid (70%) van de ingediende voorstellen 

die niet gehonoreerd zijn, hebben geen doorgang gevonden. 
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Tabel 3. Staat van afronding projecten 

 

De afgewezen projecten die toch doorgang hebben gevonden hebben destijds naar andere 

financiering gezocht. In een enkel geval is dit gelukt, maar in de meeste gevallen is het 

project in een gereduceerde vorm opgezet. 

De 14 projecten die na afwijzing geen doorgang hebben gevonden geven vrijwel unaniem 

als reden dat er niet voldoende financiering was om het project van de grond te krijgen. Er 

was te weinig financiële slagkracht of de bijbehorende risico’s waren te groot om een 

dergelijk benodigd bedrag volledig zelf te financieren. Daarnaast geeft een enkeling aan 

dat de prioriteiten verlegd zijn na afwijzing van subsidie. 

4.2.2 Vertraging 

Van de 13 gehonoreerde projecten hebben er 8 in meer of mindere mate vertraging 

opgelopen – 6 daarvan zijn inmiddels wel afgerond (Tabel 4).  

Tabel 4. Opgelopen vertraging binnen projecten 

 

In de webenquête is gevraagd naar de achtergronden van de opgelopen vertraging. De 

meeste gehonoreerde projecten lopen vertraging op door ‘drukte met andere werkzaamhe-

den’ en ‘technische problemen. Daarnaast spelen ook ‘problemen met beschikbaar 

personeel’ een rol (bijvoorbeeld het vinden van een goede programmeur; werken met 

vrijwilligers en freelancers die niet continu inzetbaar zijn), dit is ook zo bij de niet 

gehonoreerde projectvoorstellen die wel een vervolg hebben gekregen (Figuur 11).  

Staat van afronding project # Projecten

Gehonoreerd 13

Afgerond 9

Niet-afgerond 4

Afgewezen 20

Project heeft toch doorgang gevonden 6

- Afgerond 4

- Niet afgerond 2

Geen doorgang gevonden 14

Vertraging opgelopen # Projecten

Gehonoreerd 13

Afgerond 9

- Wel vertraging 6

- Geen vertraging 3

Niet-afgerond 4

- Wel vertraging 2

- Geen vertraging 2

Afgewezen + doorgang gevonden 6

Afgerond 4

- Wel vertraging 1

- Geen vertraging 3

Niet-afgerond 2

- Wel vertraging 2

- Geen vertraging 0
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Dit beeld wordt bevestigd in de interviewronde. Met enige regelmaat verkijkt men zich op 

de complexiteit van technologische innovatie; daar komt vaak meer bij kijken, bijvoorbeeld 

groter risico (van mislukking) dan van tevoren gedacht. Projecten kunnen stuklopen 

doordat het idee achter het project (bij nader inzien) toch niet wordt omarmd door 

samenwerkingspartners. Ook spelen (vooral juridische) aanloopproblemen soms een rol.  

 

 

 

Figuur 11 Redenen voor vertraging (n=11) 

4.2.3 Continuering na afronding 

Van de 9 gehonoreerde projecten die inmiddels zijn afgerond, zijn de meeste (7, ofwel 

78%) in de een of andere vorm gecontinueerd. Datzelfde beeld doet zich voor bij niet 

gehonoreerde projecten die wel doorgang hebben gevonden en inmiddels zijn afgerond. 

Van deze 4 projecten zijn er 3 voortgezet (Tabel 5). In alle projecten die na afloop van het 

subsidietraject zijn voortgezet, zijn de vernieuwingen onderdeel geworden van de reguliere 

werkprocessen bij de indienende organisaties.  

Tabel 5 Continuering na afronding project 

 

Uit de toelichting van de respondenten blijkt dat de voortzetting veelal bestaat uit verdere 

(door)ontwikkeling (bijvoorbeeld van prototypes) en uitbouw van toepassingen (denk aan 

verrijking met nieuwe content en uitbreiding met nieuwe functionaliteit voor ontwikkelde 

apps). Ook treedt kruisbestuiving op in de zin van projectideeën die worden geabsorbeerd 
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door een ander (gesubsidieerd) project. Soms stokt de beoogde doorontwikkeling door 

budgettaire knelpunten.  

4.2.4 Doelrealisatie 

Aan alle indieners van projectvoorstellen voor TSP is de vraag voorgelegd of de 

oorspronkelijke doelstellingen met het project zijn bereikt (Figuur 12).  

 

Figuur 12 Realisatie van oorspronkelijk gestelde doelen (n=19) 

Zowel bij de gehonoreerde als de afgewezen voorstellen wordt deze vraag positief 

beantwoord: in 10 van de 13 (77%) gehonoreerde voorstellen zijn de projectdoelen 

gerealiseerd, bij de niet gehonoreerde voorstellen die wel zijn doorgegaan, is dat 4 van de 

6 (67%). Overall worden in 74% van de ingediende voorstellen de gestelde doelen 

gehaald. 

In de interviewronde geven verschillende gesprekspartners een nuancering aan de 

realisatie van gestelde projectdoelen. Succesvol afgeronde projecten kunnen wellicht het 

best worden afgemeten aan de mate waarin projecten na afloop leiden tot een voortzetting 

in de bedrijfspraktijk. In die zin lijkt TSP tamelijk succesvol. Maar welke impact die 

voortzetting uiteindelijk heeft op innovatieve toepassingen en de verdere ontwikkeling 

daarvan in de praktijk, dat is niet goed waarneembaar. Het Stimuleringsfonds beschikt 

over een goed overzicht van (gehonoreerde) TSP-projecten, maar er is geen actief systeem 

dat de ontwikkeling van projecten na afloop monitort – en dus ook geen systematisch 

overzicht van follow-ups van ondersteunde projecten. Innovatie-experts wijzen er op dat in 

de gangbare innovatiepraktijk slechts een beperkt deel van ingezette innovatieprojecten – 

niet veel meer dan 10% – het echt haalt.  

Bevordert de regeling innovatie in de perssector? 

Een cruciale vraag is of de subsidieregeling innovatie in de perssector bevordert. Daar is de 

regeling immers voor bedoeld. De gesprekspartners reageren hier in het algemeen positief 

op. Zoals gesteld plaatst de regeling innovatie (nog beter) op de agenda van veel partijen 

die in deze sector actief zijn. De sector wordt immers door velen niet gezien als een echt 

innovatieve sector. Gewezen wordt op verschillende projecten die daadwerkelijk tot 
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innovaties in de sector hebben geleid en ook een vervolg hebben gekregen binnen of 

buiten de sector.  

Overigens zijn er ook enkele kritische geluiden. Niet alle projecten zijn even innovatief. De 

selectie zou zich dan ook meer moeten toespitsen op de vraag wat de toegevoegde waarde 

is bovenop wat al in de sector (of daarbuiten) bestaat. Verder kunnen projecten wel 

innovatief zijn, maar het ontbreekt vooralsnog aan echte strategische kijk op de regeling 

door partijen in de sector en doorbraakprojecten (projecten die belangrijke innovaties 

voortbrengen die in de gehele sector of zelfs daarbuiten worden toegepast) zijn er nog niet 

geweest.  

Bevordert de regeling samenwerking in de perssector? 

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om innovaties te realiseren, omdat zij kan 

leiden tot onverwachte combinaties van samenwerkingspartners. Het stimuleert 

aanvragers om over de grenzen van hun organisatie (of zelfs) sector te kijken. Of 

andersom: ‘sectorvreemde’ partijen brengen kennis en ervaring in die leidt tot vernieuwing 

in de perssector. We moeten echter wel vaststellen dat samenwerking – althans in de 

evaluatieperiode – geen dwingend criterium is in de regeling.  

Op de vraag of de regeling samenwerking in de perssector stimuleert, reageren 

gesprekspartners verdeeld. Wanneer een projectvoorstel meer aandacht heeft voor 

samenwerking (met partners, met doelgroep) is de kans op honorering overigens wel 

groter. Degenen die positief reageren op deze vraag noemen verschillende voorbeelden, 

zoals de toegenomen samenwerking met lezers (burgerjournalistiek) of de toegenomen 

samenwerking tussen regionale/lokale kranten en omroepen. Degenen die negatief 

reageren op deze vraag, wijzen vooral op de gebrekkige sectoroverstijgende samenwerking 

die ook deze regeling niet weet te stimuleren. Hooguit is er sprake van samenwerking met 

een ICT partij. 

In latere ronden is er wel meer aandacht voor samenwerking. Dit komt tot uitdrukking in 

projectvoorstellen die meer aandacht schenken aan doelgroepen of die samenwerking al 

beklonken hebben middels toezeggingen in het voorstel (in termen van menskracht, 

budget, kennis). Speciale aandacht vergt samenwerking tussen kleine, innovatieve 

bedrijven en grote, gevestigde spelers. Verschillende culturen, belangen en kennis maken 

deze samenwerking soms lastig. 

4.2.5 Kennisdeling 

Om een beeld te krijgen van de mate waarin kennis en projectresultaten die opgebouwd 

zijn in door TSP gesubsidieerde projecten worden gedeeld, is de indieners van gehonoreer-

de voorstellen de volgende vraag gesteld: “in welke mate worden resultaten van uw 

project in het kader van de Regeling gebruikt door: deelnemende organisaties, derden en 

de sector als geheel? 

De beantwoording van deze vraag levert een gemengd beeld op. Een deel van onze 

gesprekspartners heeft slechts een gebrekkig beeld van het gebruik van projectresultaten 

door derden. Een systematisch beeld hiervan ontbreekt. Wel zijn er losse voorbeelden van 

initiatieven waarin de beoogde kennisdeling optreedt. Het Stimuleringsfonds probeert 

middels bijeenkomsten (master classes, seminars) en publiciteit wel bekendheid te geven 
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aan projectresultaten en zo het gebruik ervan door derden aan te moedigen13.  Onduidelijk 

is in hoeverre dit vruchten afwerpt.  

Op projectniveau is er een aantal voorbeelden waar de beoogde uitstraling van projecten 

goed van de grond is gekomen, getuige duidelijke spin-off naar andere partijen en 

initiatieven. Illustratief voorbeeld daarvan is het project NuPubliek.nl waarin gewerkt is aan 

de ontwikkeling van apps waarmee (open) data van de Tweede Kamer verder en 

gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt. De Tweede Kamer organisatie wil daar ook 

zelf aan werken. Een groter netwerk van betrokken partijen en experts wisselt technolo-

gische en conceptuele kennis hierover uit. Toegankelijkheid van open data (in dit geval 

vooral van de Tweede Kamer) is hiermee gediend.  

4.2.6 Kritische succesfactoren  

Een van de kritische succesfactoren die worden genoemd voor de regeling als geheel 

betreft de selectie van te honoreren projecten. Verschillende gesprekspartners wijzen 

daarbij op het vinden van een correcte balans tussen ‘haalbaarheid’ en ‘innovativiteit’. 

Enerzijds hangt het succes van TSP deels samen met selectie van projecten die op een of 

andere manier tot een succesvol resultaat leiden. Praktische haalbaarheid en uitvoerbaar-

heid van een projectvoorstel is onmiskenbaar een factor die de kans op succes 

meebepaalt. Daarbij wordt ook gewezen op het belang van een zakelijke insteek van een 

project en voldoende commerciële knowhow in het projectteam. Genoemd worden 

bijvoorbeeld duidelijk voor ogen hebben welk effect wordt beoogd en langs welke weg je 

met de beoogde toepassing ook geld kunt verdienen; in een vroeg stadium (van de 

projectdefinitie) de toe-eigening van de mogelijke resultaten van de samenwerking 

(intellectuele eigendom) uitwerken. Anderzijds moeten innovatieve ideeën ook een kans 

krijgen. Niet alle innovatieprojecten slagen; risico lopen is inherent aan innovatie. Het 

succes van een innovatieproject is maar beperkt voorspelbaar. Het dilemma is in wezen 

wat je zwaarder laat wegen: de kans van slagen of de innovativiteit van een voorstel. 

Naarmate de haalbaarheid zwaarder gewogen wordt neemt het risico van conservatisme 

toe; naarmate nieuwheid zwaarder weegt groeit het risico van mislukking.  

Om het risico van mislukking door een te weinig praktische of zakelijke aanpak te 

reduceren is het Stimuleringsfonds zich in de loop van de evaluatieperiode meer gaan 

bemoeien met de uitvoering van projecten, onder andere door middel van coaching op 

praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast is het risico van mislukking te reduceren door 

factoren mee te wegen die de kans op succes vergroten, bijv. een sterke, slagvaardige 

partner. 

Voor de regeling is voorts een open houding naar kennisdeling medebepalend voor het 

succes van de regeling. Open innovatie is in de perssector nog geen gemeengoed; er wordt 

nog veel gedacht in termen van gevestigde belangen, vooral bij de grotere gevestigde 

partijen. Jonge bedrijven zijn hierin vaak verder, vertonen een grotere bereidheid tot 

delen.  

Daarnaast wordt een aantal kritische succesfactoren voor afzonderlijke innovatieprojecten 

genoemd. De belangrijkste daarvan zijn: 

                                                

13 Zo heeft Den Haag Direct in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Pers een vijftal 

master classes / seminars georganiseerd, waarin voorbeelden vanuit de wereld op het gebied van 

hyperlocal werken werden uitgenodigd om een presentatie te geven. Daarin is kennis en ervaring 

gecombineerd om andere uitgevers te confronteren met de ontstane mogelijkheden. 
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- Een goed doordacht plan waaruit blijkt dat de indieners een reëel beeld van het 

krachtenveld hebben waarin het voorstel tot ontwikkeling moet komen; het pro-

jectvoorstel dient zich te bedienen van helder en concreet taalgebruik, en een 

duidelijk afgebakende vraagstelling en plan van aanpak te bevatten. 

- Voor zover het project wordt uitgevoerd door een consortium van meer partijen: 

voldoende commitment van de partners om samen te werken en geschikte samen-

werkingspartners. De verlangde cofinanciering van 50% vormt op zichzelf een 

redelijke waarborg voor voldoende bereidheid tot samenwerking, maar geen wa-

terdichte garantie. 

- Voldoende ruimte om te experimenteren. In een aantal gehonoreerde projecten 

biedt de subsidiering de mogelijkheid om zelfstandig, los van (doelstellingen van) 

andere aanpalende initiatieven, het idee achter een project uit te voeren. Daardoor 

kan in een relatief afgeschermde (pilot) omgeving worden uitgeprobeerd wat werkt 

en wordt het risico van kannibalisering of verwatering (ten gevolge van concessies 

aan andere initiatieven) gereduceerd. 

- Voldoende erkenning binnen de innoverende organisatie. De indieners van een 

projectvoorstel zijn doorgaans personen die binnen een organisatie durf tonen om 

een vernieuwing te realiseren. De verwerving van externe financiële steun geeft 

hun positie en project een steviger basis in de organisatie. Cruciaal daarbij is in 

hoeverre de indiener middels het project durft om over de grenzen van zijn eigen 

organisatie en sector heen te kijken. Samenwerking is daarin vaak van cruciaal 

belang. De bereidheid tot samenwerking wordt nogal eens geblokkeerd doordat 

betrokken partijen te veel in de concurrentiemodus staan.  

4.3 Additionaliteit 

Wat voegt de Tijdelijke Stimuleringsregeling Persinnovatie toe in termen van de gestelde 

doelen? In hoeverre slaagt TSP erin om innovatie in de pers en in de journalistiek te 

stimuleren? Dat is de kernvraag bij de beoordeling van de additionaliteit van de regeling. 

4.3.1 Effect van gehonoreerde en niet gehonoreerde projecten 

Om hiervan een duidelijker beeld te krijgen is aan indieners van gehonoreerde en niet 

gehonoreerde voorstellen die wel doorgang hebben gevonden, de vraag gesteld welke 

effecten het project heeft. Figuur 13 geeft een overzicht van de respons van de indieners 

van gehonoreerde voorstellen. 
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Figuur 13 Effecten van de gehonoreerde projecten (n=13) 

Het meest positief zijn de indieners van gehonoreerde projecten over het effect op 

innovatie in de eigen organisatie en op de ontwikkeling van de competenties van het eigen 

personeel zijn de indieners nagenoeg onverdeeld positief. Een voorbeeld van het effect op 

innovatie (in de sfeer van omzettoename) is de ontwikkeling van een methode om lezers 

van dagbladartikelen te laten betalen voor online aangeboden content, waardoor het aantal 

digitale abonnementen toenam en op verantwoorde wijze (betaald) alle kopij op internet 

aangeboden kan worden. Over de andere onderscheiden effecten bestaat wat meer 

verdeeldheid, al blijft de positieve beoordeling van het effect overwegen.  

Voor zover de kleine aantallen hierover een uitspraak toelaten, treedt bij de beoordeling 

van opgetreden effecten door indieners van niet gehonoreerde projecten die wel doorgang 

hebben gevonden, een zelfde beeld op, zij het iets minder geprononceerd (Figuur 14). 

Effecten op innovatie in de eigen organisatie en competentieontwikkeling bij het eigen 

personeel scoren ook hier relatief goed, maar – in afwijking met de gehonoreerde 

projecten – scoort het effect op innovatie in de perssector hier iets positiever. 
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Figuur 14 Effecten van de afgewezen projecten (n=6) 

 

4.3.2 Projectdoorgang zonder TSP-subsidie 

Om na te gaan in hoeverre de regeling de kans vergroot op projecten die zonder die 

regeling er niet waren gekomen, is de indieners van gehonoreerde voorstellen de 

(hypothetische) vraag voorgelegd wat ze hadden gedaan als hun project geen TSP-subsidie 

had verworven (Figuur 15).  

Slechts één indiener geeft aan dat in dat geval het project in dezelfde vorm doorgang had 

gevonden, tien (van de 13) geven aan dat het project dan niet was doorgegaan. Daar 

tussenin verkeren indieners die aangeven dat het project dan wel doorgang had gevonden, 

maar op kleiner schaal dan wel later. Deze respons geeft een indicatie dat TSP in een 

substantieel deel van de gevallen ertoe leidt dat innovatieprojecten worden uitgevoerd die 

er zonder de subsidie niet waren gekomen. Uit de toelichting op de respons is op te maken 

dat sommige indieners (bij gebrek aan eigen middelen) zonder de TSP-subsidie 

internationaal verder op zoek naar ondersteuning zouden gaan.  
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Figuur 15 Effect subsidie op project (n=13) 

De interviewronde bevestigt dit beeld. Voor zover aangegeven wordt dat ook zonder TSP-

subsidie het voorgestelde project was uitgevoerd, vormt dat een erkenning dat de 

ondersteuning vanuit de regeling niet doorslaggevend is voor de beslissing om het project 

uit te voeren. In dat geval kan sprake zijn van een al langer bestaand idee, waarvan de 

uitwerking door de regeling is getriggerd. De impact van de regeling is dan vooral dat het 

voorstel ‘naar voren is gehaald’. De impact van de subsidie is in een ander geval 

bijvoorbeeld dat het beoogde project mét subsidie kon worden uitgevoerd zoals het was 

ingediend, zonder concessies – waardoor een betere start mogelijk is en geen verwatering 

van het idee achter het project optreedt.  

De vraag is sowieso waarom indieners (zeker als het kapitaalkrachtige bedrijven betreft) 

het beoogde project niet op eigen kracht uitvoeren. De meerwaarde van TSP-subsidie 

schuilt in dat geval (intern) voor meer druk om tot een waardevol resultaat te komen. 

Subsidiëring heeft dan ook – in de ogen van verschillende respondenten – de meerwaarde 

dat projectresultaten openbaar zijn, en gedeeld moeten worden.  

Omgekeerd is aan indieners van een afgewezen voorstel dat wel doorgang heeft gevonden, 

gevraagd welk effect de afwijzing heeft gehad (Figuur 16).  

Uit de respons blijkt dat de afwijzing van de aanvraag in vijf van de zes gevallen van 

invloed is geweest op de ontwikkeling van het project. Voor zover de projecten zonder 

subsidie toch doorgang hebben gevonden zijn ze meestal kleiner en/of later uitgevoerd. Uit 

de interviews blijkt dat afgewezen projectvoorstellen in een aantal gevallen geen doorgang 

hebben gevonden vooral vanwege ontbrekende financiële investeringsruimte, bijvoorbeeld 

omdat de technische ontwikkelkosten niet uit andere bronnen konden worden gedragen. 

Voor zover afgewezen projecten doorgaan is dat meestal in een kleinschaliger vorm, of 

later, en mits er voldoende financiële middelen voor handen zijn. 
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Figuur 16 Effect niet-verkrijgen van subsidie voor project (n=6) 

4.4 Opschaling en leereffecten 

In deze paragraaf gaan we in op de onderzoeksvragen over opschaling van projecten en 

welke lessen er te trekken zijn uit de projecten (onderzoeksvragen 2 en 4). Bij opschaling 

van projecten gaat het vooral om de vraag of projectresultaten gebruikt worden door 

andere partijen dan de projectpartners alleen. Waar relevant maken we een uitsplitsing 

tussen gehonoreerde en niet gehonoreerde projecten.  

Leereffecten gaan breder en hebben betrekking op de ervaringen die betrokkenen tot nu 

toe hebben met de regeling: Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de regeling?  

4.4.1 Gebruik van projecten en hun resultaten door derden 

Aan de respondenten is gevraagd of de projectresultaten gebruikt worden door derden.  

Het gaat daarbij om projectpartners, derden in de omgeving van het project, de gehele 

perssector of zelfs andere sectoren. In de onderstaande grafiek tonen we de resultaten 

voor de gehonoreerde projecten.  

Uit de figuur leiden we af dat respondenten minder zicht hebben op gebruik naarmate de 

afstand tot het project groter wordt. Ofwel: of projectresultaten in andere sectoren worden 

gebruikt, heeft men het minste zicht op. De projectresultaten worden vooral gebruikt door 

de projectpartners en derden (en voor de meeste projecten geldt dat resultaten worden 

gebruikt). Deze derden betreffen bijvoorbeeld het onderwijs en de commerciële omroep. 

Soms worden resultaten gebruikt in de breedte van de sector zelf. Eén van de responden-

ten verwoordt dat als volgt: “Ons project is door de sector met grote belangstelling 

gevolgd. Er is veel informatie gedeeld. Inmiddels doen meer uitgevers hetzelfde, zij het dat 

men veelal kiest voor aangepaste methoden en eigen gestuurde ontwikkeling. Ons project 

is bij mijn weten niet een op een overgenomen, wel heeft men goed meegekeken en er 

lessen uit getrokken.” Soms wordt verwezen naar specifieke programma’s of websites waar 

de resultaten worden ingezet, zoals Kidsweek, Voice of Holland en Bibliotheek.nl. De 
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mogelijkheid om op te schalen, hangen overigens sterk samen met het type projectresul-

taat. Zo wijst één van de respondenten op het feit dat het project een prototype heeft 

voortgebracht en dat leent zich niet voor opschaling. 

 

Figuur 17 Gebruik van gehonoreerde projecten en hun resultaten door andere partijen (n=13) 

Dezelfde vraag is voorgelegd aan respondenten die een projectvoorstel hebben ingediend 

dat niet is gehonoreerd, maar toch is uitgevoerd (zie Figuur 18).  

 

Figuur 18 Gebruik van afgewezen projecten en hun resultaten door andere partijen (n=6) 
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Ook voor deze projecten (uitgevoerd zonder subsidie) geldt dat de resultaten vooral door 

projectpartners en derden worden gebruikt. Musea, maatschappelijke organisaties en 

onderwijsinstellingen worden genoemd. Opmerkelijk is dat respondenten nergens 

‘onbekend’ antwoorden. Dit zou er op kunnen duiden dat het ontbreken van een subsidie 

projecten beter stimuleert een externe blik te hanteren. De respons is echter te smal om 

hier een conclusie aan te verbinden. 

4.4.2 Leereffecten 

Na de toepassing van de regeling in een aantal ronden is het mogelijk een aantal lessen te 

trekken over de inrichting en effectiviteit van de regeling. Deze aspecten zijn voornamelijk 

in interviews aan de orde gekomen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de sterke en 

zwakke kanten van de regeling en de mate waarin de regeling innovatie en samenwerking 

in de perssector bevordert.    

Sterke kanten van de regeling  

Er worden door de gesprekspartners drie sterken punten genoemd, namelijk de 

agenderende functie van de regeling, de afbakening van de regeling en de doorontwikke-

ling van de regeling. We lichten deze punten kort toe: 

- Agenderende functie van de regeling: De regeling signaleert het belang van 

innovatie in de perssector en plaatst dit thema al enkele jaren op de ‘sectoragen-

da’. De regeling nodigt partijen in de sector uit na te denken over innovatie en daar 

vervolgens concrete stappen in te nemen. Voor sommigen is de regeling ook een 

erkenning dat de overheid een stimulerende rol dient te spelen in de sector, on-

danks de huiver die in de pers bestaat tegenover overheidsinmenging.  

- Goede afbakening en inrichting van de regeling: De afbakening van de regeling in 

een aantal concrete thema’s (bijvoorbeeld burgerjournalistiek) is goed. De breed 

samengestelde selectiecommissie dekt alle thema’s goed af. Bovendien is drempel 

om deel te nemen laag: er worden slechts beperkte voorwaarden gesteld aan deel-

name. 

- Doorontwikkeling van de regeling: Op basis van de eerste ronden zijn verbeterin-

gen aangebracht in de selectie. Dit heeft ook geleid tot meer kwaliteitsvolle 

voorstellen in latere ronden (bijvoorbeeld meer focus op één thema en meer aan-

dacht voor onderbouwing en doelgroepen). Aanpassingen – vooral genoemd door 

het Stimuleringsfonds en de selectiecommissie - zijn: 

a. Verkorting van de looptijd van projecten van twee naar één jaar; 

b. Instelling van een budgetplafond (resultaat is meer ingediende en kortlo-

pende projecten) 

c. Betere preselectie en begeleiding voor voorstellen  

Zwakke kanten van de regeling  

Zwakke kanten van de regeling hebben onder meer betrekking op het beschikbare budget, 

de afwachtende houding en het spanningsveld tussen procedurele en innovatieve 

competenties. We lichten deze en andere zwakke kanten hieronder toe.   

- Beperkt budget: Het budget van de regeling (8 miljoen euro) is in verhouding met 

de totale omzet en de totale investeringen van in de perssector in innovatie relatief 
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beperkt.14  Aanvullend hebben vooral partijen met weinig financiële draagkracht 

moeite om cofinanciering te realiseren. 

- Afwachtende regeling: De regeling is weinig sturend. Een duidelijke visie op 

innovatie in de perssector ontbreekt als kader voor projectvoorstellen. Bovendien is 

de regeling afhankelijk van voorstellen die ingediend worden. Er wordt weinig pro-

actief gestuurd op het indienen van voorstellen. Dit is in latere ronden overigens 

wel verbeterd.  

- Spanningsveld tussen procedure en innovatie: Het succes van een innovatietraject 

dat de regeling beoogt te ondersteunen, is onvoorspelbaar. Toch wordt verwacht 

dat indieners een compleet en realiseerbaar projectvoorstel indienen. Dat kan ertoe 

leiden dat de regeling eerder projecten honoreert waarvan de indieners competent 

zijn in het schrijven van voorstellen en het participeren in procedures dan indieners 

die met een kansrijke innovatie komen (maar minder goed zijn in voorstellen 

schrijven). Hierover zijn echter geen concrete bewijzen gevonden. 

- Administratieve/procedurele ‘knelpunten’: Het voortraject (acquisitiefase, schrijven 

van voorstel) is relatief zwaar aangezet, (ambtelijk) jargon in de subsidieaanvraag 

en de gebrekkige monitoring en follow-up van de innovatieprojecten. 

4.5 Suggesties ter verbetering van de regeling  

Zowel de respondenten op de web-enquête als de interviewpartners is gevraagd om 

suggesties te doen voor verbetering van de regeling. Veelal wordt een voorschot genomen 

op voortzetting van de – tijdelijke – regeling. We geven hier een overzicht van de 

aangedragen verbeterpunten.  

Richt de regeling meer in vanuit een expliciete visie op persinnovatie: maak de regeling 

minder afwachtend. In de huidige opzet wordt er geselecteerd uit het aanbod van 

voorstellen. Maak van tevoren de uitgangspunten van de regeling expliciet en opereer 

meer vanuit een visie op wat voor soort innovatiekansen vooral wordt beoogd. Aldus kan 

de regeling beter richting geven aan de focus en scope van in te dienen voorstellen.  

Over de inhoud van die visie lopen de meningen (uiteraard) uiteen. Kritiek wordt geuit op 

de te sterke focus op digitale innovatie bij de toekenning van subsidies. De vraag is of 

andere, niet digitale projecten daarmee niet te snel worden afgeserveerd. Immers, de 

papieren krant is bij lange na niet dood. Uitgevers blijven investeren in papier én digitaal. 

Bepleit wordt om die benadering ook bij de subsidietoekenning mee te wegen en meer te 

zorgen voor een balans tussen voorstellen die over oude resp. nieuwe content gaan. Daar 

tegenover staan de signalen die juist bij de gunning van projectvoorstellen meer willen 

uitgaan van het “echte vernieuwingspotentieel” en meer te mikken op aanstormend 

talent.15 

Daaraan verwant is de suggestie om meer buiten 'het wereldje' en out-of-the-box te 

denken – de perssector kan een stimulans van buitenaf goed gebruiken. Mensen 

opgegroeid in de 'oude' media zijn wellicht niet het best toegerust om innovatiekansen met 

                                                

14  Wij hebben referentiecijfers gezocht om dit beeld te toetsen. Het CBS rapporteert dat de 

bedrijfstakken ‘Uitgeverijen’ (SBI 58) en ‘Radio- en televisieomroepen’ (SBI 60) respectievelijk 73 

miljoen en 5 miljoen euro aan innovatie hebben uitgegeven in de periode 2008 – 2010.   

15 Als voorbeeld worden genoemd vergroting van de digitale vaardigheid in de mediasector door een 

aantal goede datajournalisten een tijd te detacheren bij mediabedrijven met de expliciete opdracht 

om te komen tot iets nieuws. 
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nieuwe media te onderkennen en benutten. In lijn daarmee is te overwegen om meer 

prioriteit te geven aan samenwerking op verschillende niveaus, meer sectoroverstijgend, 

en ook tussen met elkaar concurrerende bedrijven. 

Ook voor een ander visie-element kan meer expliciet worden gekozen: het al aangehaalde 

haalbaarheid versus innovativiteit dilemma. Wat dient zwaarder te wegen: de kans van 

slagen of de innovativiteit van een voorstel (cf. 4.2.6). Gepleit wordt zowel voor sterkere 

toetsing op levensvatbaarheid van ingediende voorstellen, als voor voorstellen die “echt 

innovatief” zijn en waarvoor kansrijke businessplannen nog een stap te ver zijn.  

Versterk de coaching en begeleiding van projecten: zet – waar nodig – coaching en 

begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement of inbreng van specifieke 

kennis en ervaring, in om het risico van mislukking door gebrekkige praktische 

haalbaarheid of uitvoerbaarheid te reduceren. De suggestie is om dit vanuit het 

Stimuleringsfonds voor de Pers te regelen.  

Tussentijdse feedback op projecten, inclusief ondersteuning om voorkomende problemen 

te helpen oplossen kan een mooie aanvulling zijn op de huidige rol van het Stimulerings-

fonds, eventueel versterkt met inschakeling van externe experts via de TSP-regeling. 

Voortzetting van de keuze van kleinere, korter lopende projecten: kies voor een groter 

aantal kleinere projecten, met een kortere doorlooptijd. Aldus worden de middelen van TSP 

verdeeld over een groter aantal innovatieve ideeën, onder een groter aantal innoverende 

partijen. De lijn die na ronde 2 is ingezet, om meer in te zetten op kleinere projecten met 

een kortere doorlooptijd wordt breed ondersteund.  

Blijf gehonoreerde projecten langer volgen, monitor op effect: monitor afgesloten projecten 

op succesvolle voortzetting (in welke mate krijgen deze projecten na afloop een succesvol 

vervolg en worden ze geabsorbeerd door het reguliere bedrijfsproces?).   

Nu ontbreekt een systematisch beeld van wat er wordt van de gehonoreerde projecten – 

wel is er een beeld van incidentele follow-up. Om het effect van de regeling beter zichtbaar 

te maken en de regeling ook beter te kunnen sturen kan een lichte, kosteneffectieve vorm 

van monitoring van de verdere ontwikkeling na afloop van uitgevoerde projecten leiden tot 

een beter onderbouwd en meer systematisch beeld van de doorwerking van de regeling.  

Versterk de huidige opzet van de regeling door aanvullende elementen: probeer de grotere 

mediabedrijven in de sector meer structureel te verbinden aan een regeling ter stimulering 

van persinnovatie. Veel van deze bedrijven hebben innovatie permanent op de agenda 

staan. Ga na in hoeverre meer structurele ondersteuning en betrokkenheid bij een 

Innovatiecampus 16  voor deze mediapartijen interessant is om meer offensief en 

sectoroverstijgend samen te werken aan persinnovatie. 

Zet ook in op nauwere op innovatiestimulering gerichte samenwerking tussen sleutelspe-

lers in de sector en het Stimuleringsfonds met een resultaatgerichte benadering. 

Pas de eis van 50% cofinanciering – die voor kleine not-for-profit partijen prohibitief is – 

zodanig aan dat ook deze (vaak innovatieve) organisaties een prikkel krijgen om aan 

vernieuwing te werken.  

                                                

16 Gedoeld wordt op een fysieke concentratie van partijen die interesse in en competentie op het 

gebied van innovatie delen, veelal geconcentreerd rond een grote, kennisintensieve speler zoals een 

kennisinstituut of een universiteit. Door de clustering van bedrijven en kennisinstellingen neemt de 

kans op innovatiegedreven samenwerking toe. 
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Moedig disseminatie naar de perssector als geheel nog beter aan via een aanpassing van 

de subsidievoorwaarden - nu blijven resultaten snel hangen bij gesubsidieerde partijen. 

Houd de regeling “licht” – dat is ook de charme ervan. 

Zet de na ronde drie aangepaste selectieprocedure door: eerst een schifting in een 

schriftelijke eerste ronde, daarna een mondelinge pitch en toelichting van de meest 

kansrijke voorstellen. Eventuele aanpassing van voorstellen op basis van feedback van de 

selectiecommissie. Zorg tot slot voor transparante terugkoppeling van afgewezen 

voorstellen17.  

 

                                                

17 De selectieprocedure is na de evaluatieperiode verder verfijnd. Een aantal van de gesuggereerde 

verbeteringen heeft inmiddels zijn beslag gekregen in latere rondes. 
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5 Vergelijking met andere regelingen 

Als element van de evaluatie is TSP vergeleken met een beperkt aantal andere 

innovatieregelingen. Hiertoe hebben we ook gesprekspartners gevraagd naar relevante 

regelingen.18 In overleg met het ministerie van OCW zijn uiteindelijk drie min of meer 

vergelijkbare regelingen geselecteerd in het mediadomein: MIX-ICON (uitgevoerd door 

iMinds), het Programma Innovatieve Media (voorheen uitgevoerd door IWT) en de Knight 

Foundation (Verenigde Staten). Aanvullend is ook gekeken naar regelingen gericht op de 

creatieve industrie: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het voormalige innovatiepro-

gramma Service Innovation & ICT (uitgevoerd door het programmabureau SII) en SERVE 

(uitgevoerd door het Finse TEKES). Tot slot is de innovatievoucherregeling opgenomen als 

een meer generiek middel om innovatie binnen een sector te stimuleren. In dit hoofdstuk 

geven we een kort overzicht van de drie regelingen die gericht zijn op het stimuleren van 

innovatie in het mediadomein. Een meer uitgebreide beschrijving van deze drie regelingen, 

en de overige geselecteerde regelingen staat in bijlage III.  

5.1 Innovatieregelingen in het mediadomein 

MIX-ICON is een regeling die wordt uitgevoerd door het Media Innovatie Centrum. Dit 

centrum werd op 1 januari 2012 opgericht als onderdeel van iMinds. De missie van het MiX 

luidt als volgt: “Het MiX is een expertisecentrum rond media-innovatie dat de ontwikkelin-

gen in het fundamentele onderzoek op de voet volgt en met en voor de Vlaamse 

mediasector vertaalt naar concrete, realiseerbare en precompetitieve innovatieprojecten 

met een beperkte tijdshorizon”19.  Het doel is om de mediasector te ondersteunen bij de 

omzetting van innovatieve concepten en ideeën in tastbare resultaten. Dit gebeurt onder 

andere door de financiële ondersteuning van mediagerelateerde onderzoeksprojecten (MIX-

ICON regeling).  

Het Programma Innovatie Media (PIM) werd in de periode 2009-2011 uitgevoerd door het 

Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze regeling 

had als doel om “de sector te helpen bij het verzamelen van informatie omtrent de 

technologische mogelijkheden, de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en 

succesvolle innovatieve mediatoepassingen in een globaal perspectief. En om deze kennis 

in de praktijk toe te passen en te internationaliseren”20. Het programma (met een jaarlijks 

budget van €7 mln.) richtte zich op innovatieve projecten in de waardeketen van de 

audiovisuele industrie, de muziekindustrie en de gedrukte media, waarbij informatie- en 

communicatietechnologie een prominente rol spelen. 

Tot slot, probeert de Knight Foundation journalistieke innovatie te stimuleren door het 

ondersteunen van innovatieve ideeën gericht op i) de kwaliteit van journalistiek, ii) media-

innovatie, iii) het betrekken van communities en iv) het stimuleren van de kunsten. In 

tegenstelling tot andere regelingen in dit hoofdstuk betreft de Knight Foundation dus een 

particulier initiatief.  

                                                

18 Gesprekspartners noemden de volgende vergelijkbare regelingen: het Mediafonds, het Cultuurfonds 

Fryslân, MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie en de Knight Foundation (Verenigde Staten). 

19 http://www.iminds.be/nl/develop-test/mix/mission-statement. 

20 IWT (2010). Programma Innovatieve Media – situering en specifieke kenmerken. 
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5.1.1 Een vergelijking van de mediaspecifieke regelingen 

De verschillende regelingen zijn op een aantal criteria met elkaar vergeleken: uitvoerder, 

looptijd programma, doel van de regeling, budget, vorm van ondersteuning, financierings-

budget per project, doelgroep, type projecten, looptijd projecten en de selectie- en 

evaluatieprocedure. Waar mogelijk is ook gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffend-

heid. Websites en rapportages zijn de belangrijkste bronnen voor de vergelijkingen. In de 

volgende tabel vatten we de resultaten van onze vergelijking samen. 

Tabel 7. Vergelijking van de TSP-regeling met drie vergelijkbare regelingen 

 Tijdelijke Stimuleringsregeling 
persinnovatie 

MIX-ICON Programma Innovatieve Media Knight Foundation 

Uitvoerder Stimuleringsfonds voor de Pers 
(SvdP) 
(Nederland) 

Media Innovatie Centrum  
(Vlaanderen) 

IWT  (Vlaanderen) Knight Foundation (privaat) 
(VS) 

Looptijd 2010 - heden 2012 - heden 2009-2011 1940 - heden 

Doel Stimuleren van vernieuwing in de 
perssector 

Ondersteunen bij de 
omzetting van innovatieve 
concepten en ideeën in 
tastbare resultaten. 

Stimuleren van innovatie 
projecten in de waardeketen, 
waarbij ICT een prominente rol 
speelt. 

journalistieke innovatie 
stimuleren door 
ondersteunen van 
innovatieve ideeën gericht op 
i) de kwaliteit van 
journalistiek, ii) media-
innovatie, iii) het betrekken 
van communities en iv) het 
stimuleren van de kunsten. 

Budget (per jaar) 2 mln. (Vanaf 2013 minder) 4,5 mln. (2012) 7 mln. ‘Ruim’ 

Max. subsidie (per 
project) 

100.000,- Onbekend Collectieve onderzoekspro-
jecten max. 40.000,-, O&O 
bedrijfsprojecten max. 3 mln., 
KMO-innovatieprojecten max. 
50.000,- 

$50.000 voor projecten 
gericht op informatievoorzie-
ning, $35.000 voor het 
ontwikkelen van prototypes 

Cofinanciering Ja Ja  Ja Onbekend 

Doelgroep Organisaties actief in de 
perssector (dagbladen, uitgevers, 
omroepen, internetondernemin-
gen etc.) 

Interdisciplinaire consortia   Alle actoren actief in de 
audiovisuele industrie, de 
muziekindustrie en de 
gedrukte media 

Alle actoren in de media en 
culturele sector 

Type projecten Ontwikkeling van 
exploitatie(modellen) en 
distributie, onderzoek naar 
ontwikkeling van de Nederlandse 
Journalistiek of projecten op het 
terrein van vernieuwing en 
versteviging van de band tussen 
journalistiek en samenleving 

Precompetitieve innovatieve 
mediaprojecten 

Collectieve onderzoekspro-
jecten, 
Coöperatieve onderzoekspro-
jecten 

Ontwikkelen van platforms 
en tools gericht op 
transformeren van nieuws, 
distributie en visualisatie, 
projecten gericht op 
stimuleren van kunst, 
projecten gericht op 
informatievoorziening, 
prototypes, disruptieve 
innovaties 

Duur projecten 1 jaar 1 jaar 2-6 jaar Onbekend 

Aanvraagprocedure Via Calls Via calls Continu (first in, first served) Deel via calls, deel continu 

Selectie Selectie door SvdP op basis van 
gerichtheid op journalistieke 
producten, innovatief karakter en 
haalbaarheid 

iMinds directie beslist op 
basis van doelstelling, 
valorisatiepotentieel, 
samenstelling consortium 

Evaluatiecriteria: nadruk op 
betrokkenheid van de 
bedrijven bij het project, 
aantoonbare economische (en 
evt. sociale, ecologische) 
meerwaarde, valorisatie.  

Onbekend 

Effecten Inmiddels zijn er 6 rondes 
geweest (in ronde 1-5 werden  71 
projecten gehonoreerd). Van de 
afgeronde projecten wordt een 
groot deel na afloop 
gecontinueerd en onderdeel 
gemaakt van reguliere 
werkprocessen (zie voor verdere 
resultaten H4) 

Niet bekend (nog een erg 
‘jong’ initiatief’) 

De regeling werd na 2 jaar 
stopgezet 

De Knight Foundation wordt 
gezien als een organisatie 
met sterke impact op het 
gebied van journalis-
tiek/media.  
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Ten eerste moet gesteld worden dat een goede vergelijking van de regelingen lastig is. 

Door de variëteit aan doelen, doelgroepen en soorten instrumenten die beschikbaar zijn 

om innovatie (in de perssector) te stimuleren is het niet eenvoudig om hier lessen uit te 

trekken. Wat werkt in Vlaanderen hoeft niet per definitie ook te werken in Nederland of 

vice versa. Ook ontbreekt in veel gevallen een goede effectevaluatie van de regelingen, 

waardoor het onzeker is wat de impact is van dergelijke regelingen.  

De vergelijking geeft dan ook met name inzicht in de opzet van andere regelingen en 

mogelijke ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden. In vergelijking met de meeste 

regelingen valt op dat de TSP een relatief beperkt budget heeft en op een beperkte 

doelgroep richt. Vooral met de Vlaamse voorbeelden in het achterhoofd lijkt de TSP zich 

ook minder te richten op het smeden van (brede) consortia en daarmee het stimuleren van 

samenwerking. Dit bevestigt het beeld dat in eerdere hoofdstukken werd opgeroepen, 

namelijk dat projectvoorstellen binnen TSP beperkt echt nieuwe samenwerking oproepen, 

vooral samenwerking buiten de perssector blijft beperkt.  

De meeste regelingen hebben gemeen dat zij een subsidie toekennen op basis van de 

beoordeling van uitgewerkte projectvoorstellen door een selectiecommissie. Het ‘first 

come, first serve’ principe komt echter ook voor. De les van de Knight Foundation – een 

particulier initiatief - is dat innovaties in de pers veel meer ingebed worden in een 

maatschappelijke context. Het gaat ook om het opbouwen van gemeenschappen, onderwijs 

voor talentvolle jongeren (op het vlak van journalistiek) en de verbinding met andere 

maatschappelijke organisaties als bibliotheken en onderwijs. Hoewel een groter land en 

een groter budget zorgt deze focus wel dat innovatie zich niet alleen richt op nieuwe online 

diensten en datajournalistiek.  

De analyse heeft helaas niet kunnen blootleggen in welke mate de perssector al gebruik 

maakt(e) van andere (EZ) subsidieregelingen, zoals het Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie en de Innovatievoucher. Wel blijkt op basis van deze vergelijking dat een 

separate innovatieregeling voor media/pers in meerdere landen bestaat. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de context van de evaluatie en formuleren wij de 

conclusies op basis van de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken. De onderzoeksvra-

gen uit het eerste hoofdstuk zijn de leidraad voor deze conclusies. Daarna volgt in 

paragraaf 6.3 een aantal aanbevelingen. 

6.1 Context van de evaluatie 

De Tijdelijke Subsidieregeling Persinnovatie is ingesteld op aanbeveling van de commissie 

Brinkman. Deze commissie benadrukte het belang van innovatie in de dagbladensector om 

de voortgaande erosie van het dagblad als ‘de nieuwsbron’ en de verslechterende 

economische positie van de dagbladpers tegen te gaan. Daartoe beoogt TSP vernieuwing in 

de perssector te stimuleren, in het bijzonder door uitdagende nieuwe vormen te bedenken 

en uit te proberen, als middel om de onafhankelijkheid van (nieuws)media overeind te 

houden.  

TSP staat open voor innovatieve projecten gericht op journalistieke producten, diensten of 

werkwijzen. Hieronder valt een breed scala aan journalistieke functies op het gebied van 

nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede 

in het belang van politieke meningsvorming. Samenwerkende personen of organisaties 

kunnen ook een projectvoorstel indienen.  

De evaluatie beoogt de volgende (hoofd)vraag te beantwoorden: 

Heeft deze subsidieregeling bijgedragen aan de stimulering en versterking van de innovatie 

in de pers en in de journalistiek? 

In de periode waarop deze evaluatie zicht richt (2010-2011) zijn de eerste drie calls 

uitgeschreven. Daarin zijn in totaal 56 van de 210 ingediende projectaanvragen 

gehonoreerd. In 2012 was er nog een vierde call, waarin acht projecten zijn gehonoreerd 

(van de 53 aanvragen). In 2013 konden de aanvragen in twee rondes worden ingediend; in 

de eerste ronde zijn zeven voorstellen gehonoreerd (van de 34 aanvragen), in de tweede 

ronde zijn 14 projecten geselecteerd (van de 58 ingediende voorstellen)21. De TSP is in 

2010 en 2011 uitgevoerd met een budget van 8 miljoen euro dat is toegekend door 

minister Plasterk. In 2012 en 2013 is de regeling gefinancierd vanuit het reguliere 

jaarlijkse budget van het Stimuleringsfonds voor de Pers (zie hoofdstuk 2 voor meer 

informatie over de regeling). 

Deze evaluatie baseert zich op administratieve gegevens, een web-enquête onder alle 210 

ingediende projectaanvragen (met een respons van 33) en 12 interviews. Hoofdstuk 3 

beschrijft de kenmerken van aanvragers en gehonoreerde projectvoorstellen op basis van 

administratieve gegevens. Hoofdstuk 4 gaat in op de doeltreffendheid van de regeling op 

basis van de web-enquête en de interviews. 

Hieronder worden deelvragen en de hoofdvraag van deze evaluatie beantwoord. 

  

                                                

21 Op 13 december a.s. besluit het bestuur welke aanvragen subsidie zullen ontvangen. 
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6.2 Conclusies 

Onderzoeksvraag 1: Wat voor soort projecten worden gesubsidieerd? Zijn hierbij 

groeperingen aan te brengen zoals naar thema, onderwerp, soort van gesubsidieerde 

instelling of bedrijf, samenwerkingsverband? Waar ligt het accent van de innovatie?  

De meeste gehonoreerde aanvragen uit de eerste vier rondes (n=63) zijn afkomstig uit de 

kern van de perssector (dagbladen, uitgeverijen en journalisten) gevolgd door interneton-

dernemingen, veelal afkomstig uit de Randstad. Deze gehonoreerde voorstellen richten 

zich veelal op uitdagingen die voortvloeien uit een dalende opbrengst, onvoldoende gebruik 

van technologische mogelijkheden, en onvoldoende kennis en vaardigheden van 

journalisten. Veel voorstellen hebben een lokale/regionale focus. De belangrijkste 

doelgroepen van de projecten zijn consumenten/lezers en journalisten, gevolgd door 

uitgevers. Er is ook veel aandacht voor jongeren. 

Het aantal partners per projectvoorstel is doorgaans gering (de meeste aanvragen worden 

door één partij ingediend). Hoewel dit niet per definitie een negatieve impact heeft op 

innovatie, kent een benadering vanuit een enkele organisatie veelal beperkingen die 

samenhangen met beperkte kennis en vaardigheden. Het over de grenzen heen kijken van 

de organisatie kan bijdragen aan de vorming van ‘onverwachte combinaties’ van partijen 

die normaal niet samenwerken. Dat kan op zijn beurt weer bijdragen aan innovaties.  

Veel van de projecten die in de periode 2010-2011 gesubsidieerd zijn, richten zich op 

technologische innovatie, en minder op nieuwe verdienmodellen. In de waardeketen 

productie – distributie – verkoop ligt de nadruk in projecten op de eerste twee; in latere 

ronden verschuift de focus naar verkoop.  

Kritische geluiden wijzen er op dat niet alle projecten even innovatief zijn. De selectie zou 

zich meer moeten toespitsen op de vraag wat de toegevoegde waarde is bovenop wat al in 

de sector (of daarbuiten) bestaat. Verder kunnen projecten wel innovatief zijn, maar het 

ontbreekt vooralsnog aan een echt strategische kijk op de regeling door partijen in de 

sector.  

Onderzoeksvraag 2: In hoeverre zijn gesubsidieerde projecten succesvol afgerond? Zijn 

deze projecten na afloop (zonder subsidie) gecontinueerd? Hebben de afgeronde projecten 

voortgang gekregen bij andere (nieuwe) projecten of zijn deze onderdeel gaan vormen van 

het doorlopend beleid van de (gesubsidieerde) organisatie(s)? Kan daarover bij de nog 

lopende projecten al iets over worden gezegd? 

Uit de web-enquête blijkt dat 69% van de respondenten met een gehonoreerd voorstel 

inmiddels hun project hebben afgerond (9 van de 13). Gezien de respons door gehono-

reerde en niet-gehonoreerde aanvragers moeten de resultaten van de web-enquête 

voorzichtig geïnterpreteerd worden22.  

Van de afgeronde gehonoreerde projecten zijn de meeste projecten (78%) in een of 

andere vorm gecontinueerd na afloop van de subsidieperiode, bijvoorbeeld als onderdeel 

van reguliere werkprocessen. Het gaat ook om verdere (door)ontwikkeling (bijvoorbeeld 

van prototypes) en uitbouw van toepassingen (denk aan verrijking met nieuwe content en 

uitbreiding met nieuwe functionaliteit voor ontwikkelde apps). Soms stokt de beoogde 

doorontwikkeling door budgettaire knelpunten.  

                                                

22 Dat geldt ook bij andere onderzoeksvragen die worden beantwoord op basis van de web-enquête. 
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Innovatie-experts wijzen er op dat in de gangbare innovatiepraktijk slechts een beperkt 

deel van ingezette innovatieprojecten –niet veel meer dan 10%– het echt haalt. De 

verwachtingen met betrekking tot uiteindelijke impact van projecten in de TSP regeling 

moeten dan ook niet te hoog worden ingestoken. Dat een groot deel van de projecten 

voortgang vindt na afloop van de subsidieperiode is te kwalificeren als bemoedigend.  

Onderzoeksvraag 3: Zouden de gesubsidieerde projecten ook doorgang hebben 

gevonden indien de subsidie niet was toegekend (en in welke vorm)?  

TSP leidt in een substantieel deel van de gevallen ertoe dat innovatieprojecten worden 

uitgevoerd die er zonder de subsidie niet waren gekomen. 76% van de respondenten geeft 

aan dat hun project zonder subsidie niet was doorgegaan. Overige respondenten geven 

aan dat het project wellicht wel doorgang had gevonden, maar op kleinere schaal of later.  

Onderzoeksvraag 4: Worden de resultaten van gesubsidieerde projecten gebruikt door 

andere partijen of door de sector als geheel? 

Over het algemeen wordt de regeling effectief geacht waar het de agendering van 

innovatie in de perssector betreft. De regeling draagt bij aan het ontstaan en onderhouden 

van een gunstig innovatieklimaat in de sector. Op de vraag of de regeling ook effectief is in 

die zin dat ze innovaties helpt te realiseren, wordt in de breedte neutraal gereageerd. Op 

projectniveau wordt dit effect vaak wel waargenomen, op sectorniveau minder. Gewezen 

wordt op het spanningsveld tussen innovatie en slaagkans: hoe innovatiever een voorstel, 

des te kleiner de slaagkans. Verdeling van publiek geld vraagt om verantwoording. Dat 

werkt de selectie van ‘veilige’, maar minder innovatieve voorstellen in de hand. Dat remt 

innovatie. Effectiviteit is vooral af te meten aan het vervolg van projecten. Daarover is al 

vastgesteld dat een aanzienlijk deel een vervolg krijgt (zie onderzoeksvraag 2). 

Projectresultaten worden vooral gebruikt door projectpartners en derden (onderwijs, 

commerciële omroep), soms in de sector zelf. Van het gebruik van projectresultaten door 

derden ontbreekt echter een systematisch beeld. Wel zijn er losse voorbeelden van 

initiatieven waarin de beoogde kennisdeling optreedt. Het Stimuleringsfonds geeft een 

impuls aan kennisdeling middels bijeenkomsten (master classes, seminars) en publiciteit. 

Op projectniveau is er een aantal voorbeelden waar de beoogde uitstraling van projecten 

goed van de grond is gekomen, getuige duidelijke spin-off naar andere partijen en 

initiatieven. 

Onderzoeksvraag 5: Hebben de projecten die wel een aanvraag hebben ingediend maar 

geen subsidie hebben gekregen alsnog doorgang gevonden? Waarom wel, waarom niet? 

De meerderheid (70%) van de ingediende voorstellen die niet gehonoreerd zijn, hebben 

geen doorgang gevonden. Bij projecten die alsnog wel werden uitgevoerd (zonder subsidie 

van TSP), gebeurde dat veelal in een kleinschaliger vorm, of later, en mits er voldoende 

financiële middelen voor handen waren. 

Nagenoeg alle 14 projecten (van de 20 projecten) die na afwijzing geen doorgang hebben 

gevonden, geven in de web-enquête als reden dat er onvoldoende financiering was om het 

project van de grond te krijgen. Er was te weinig financiële slagkracht of de bijbehorende 

risico’s waren te groot om het benodigde bedrag volledig zelf te financieren. Daarnaast 

geeft een enkeling aan dat de prioriteiten verlegd zijn na de afwijzing van de aanvraag.  

Onderzoeksvraag 6: Zijn er binnen de sector vergelijkbare projecten te vinden die 

zonder subsidie zijn of worden uitgevoerd?  

De perssector kent talrijke voorbeelden van innovatieprojecten. Sowieso al de projectaan-

vragen die ondanks afwijzing doorgang hebben gevonden. Andere projecten –ons veelal 
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onbekend– voltrekken zich in overgrote meerderheid binnen de grenzen van afzonderlijke 

bedrijven. Een indicatie van de innovatie-inspanningen in de perssector geeft het CBS. 

Daaruit blijkt dat ‘Uitgeverijen’ en ‘Radio- en televisieomroepen’ (bij benadering hebben 

deze sectoren de meeste overlap met de perssector) in de periode 2008 – 2010 in totaal 

voor ca 78 miljoen euro wordt besteed aan innovatie. Daarmee vergeleken vormt het 

budget waarover de TSP-regeling kan beschikken een fractie. De effecten van de regeling 

moeten mede in dat licht worden gewogen. Een belangrijk verschil met deze private 

innovatiebestedingen is dat de resultaten daarvan in beginsel alleen worden gedeeld 

binnen deze bedrijven. Opschalings- en leereffecten treden alleen op voor zover de 

projectresultaten naar buiten komen in de vorm van concrete toepassingen. 

Onderzoeksvraag 7: Zijn er verschillen te vinden in de effectiviteit van de regeling tussen 

de lokale en regionale projecten enerzijds en de landelijke projecten anderzijds?  

Het onderzoek geeft geen harde indicaties van verschillen tussen enerzijds lokale of 

regionale en anderzijds landelijke projecten. Lokale dan wel regionale initiatieven lijken wat 

vaker gericht op concrete invulling van een innovatief concept; landelijke projecten zijn 

vaker gericht op innovatie in de wijze van distributie.  

Onderzoeksvraag 8: Zijn er eventuele verbeterpunten aan te wijzen in de werking van de 

innovatieregeling?  

De gesprekspartners noemen drie sterke punten van de regeling: de agenderende functie 

van de regeling, de afbakening (in een aantal concrete thema’s) en inrichting van de 

regeling, en de doorontwikkeling van de regeling (verbeteringen in de uitvoering: kortere 

looptijd; budgetplafond; betere preselectie en begeleiding). Zwakke kanten van de regeling 

hebben onder meer betrekking op het beschikbare budget (verhoudingsgewijs klein; zie 

hierboven), de afwachtende houding (weinig sturend) en het spanningsveld tussen 

procedurele en innovatieve competenties. 

Als een van de kritische succesfactoren voor de regeling als geheel wordt adequate selectie 

van te honoreren projecten genoemd. Van belang daarbij is het vinden van een correcte 

balans tussen ‘haalbaarheid’ en ‘innovativiteit’. Het dilemma is in wezen wat je zwaarder 

laat wegen: de kans van slagen of de innovativiteit van een voorstel? Naarmate 

haalbaarheid zwaarder weegt neemt het risico van conservatisme toe; naarmate nieuwheid 

zwaarder weegt groeit het risico van mislukking.  

Voor de regeling is ook een open houding naar kennisdeling medebepalend voor het succes 

ervan. Open innovatie is in de perssector nog geen gemeengoed. Jonge bedrijven zijn 

hierin vaak verder, vertonen een grotere bereidheid tot delen.  

Als voornaamste verbeterpunten worden genoemd23:  

- Richt de regeling meer in vanuit een expliciete visie op persinnovatie (minder 

afwachtend); die visie kan overigens zowel een sterke focus op digitale innovatie 

bij de toekenning van subsidies betekenen, als meer balans tussen voorstellen die 

over oude resp. nieuwe content gaan. 

- Denk meer buiten 'het wereldje' en out-of-the-box – de perssector kan een 

stimulans van buitenaf goed gebruiken. In lijn daarmee: geef meer prioriteit aan 

samenwerking op verschillende niveaus, meer sectoroverstijgend, en ook tussen 

concurrenten.  

                                                

23  Een aantal van de genoemde verbeterpunten –vooral punten die betrekking hebben op de 

selectieprocedure– is in latere rondes al uitgevoerd.   
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- Maak een expliciete keuze in het al aangehaalde haalbaarheid vs. innovativiteit 

dilemma. Wat dient zwaarder te wegen: de kans van slagen of de innovativiteit van 

een voorstel.  

- Versterk de coaching en begeleiding van projecten, bijvoorbeeld op het gebied van 

projectmanagement of inbreng van specifieke kennis en ervaring, om het risico van 

mislukking door gebrekkige praktische haalbaarheid of uitvoerbaarheid te reduce-

ren. 

- Blijf gehonoreerde projecten langer volgen, monitor op effect en succesvolle 

voortzetting (in welke mate krijgen deze projecten na afloop een succesvol vervolg 

en worden ze geabsorbeerd door het reguliere bedrijfsproces?).  

- Probeer de grotere mediabedrijven in de sector meer structureel te verbinden aan 

een regeling ter stimulering van persinnovatie. Moedig daarin – niet in de laatste 

plaats: sectoroverstijgende – samenwerking aan. Ga na in hoeverre meer structu-

rele ondersteuning en betrokkenheid bij een Innovatiecampus haalbaar is.  

- Moedig disseminatie naar de perssector aan – nu blijven resultaten snel hangen bij 

gesubsidieerde partijen. 

Onderzoeksvraag 9: Hebben er buiten de perssector in de laatste jaren vergelijkbare 

innovatieregelingen plaatsgevonden die ook geëvalueerd zijn?  

Het is moeilijk gebleken om goed vergelijkbare regelingen te detecteren. Veel regelingen 

hebben een afwijkende doelstelling of hebben een veel groter budget (waardoor resultaten 

moeilijk te vergelijken zijn). Desondanks onderscheiden we in deze evaluatie verschillende 

typen regelingen die ter inspiratie kunnen dienen, namelijk regelingen in het mediadomein 

(MIX-ICON, Programma Innovatieve Media en de Knight Foundation), regelingen binnen de 

creatieve industrie (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Service Innovation & ICT, 

SERVE) en meer generieke regelingen om innovatie te stimuleren (innovatievouchers) (zie 

bijlage III). Een goede effectevaluatie is in veel gevallen echter niet voorhanden. 

Onderzoeksvraag 10: Is er een vergelijking te maken tussen deze innovatieregelingen?  

De beknopte benchmark toont de variëteit aan doelen, doelgroepen en soorten 

instrumenten die beschikbaar zijn om innovatie (in de perssector) te stimuleren. In 

vergelijking met de meeste regelingen valt op dat de TSP een relatief beperkt budget heeft 

en zich op een beperkte doelgroep richt. Vooral met de Vlaamse voorbeelden in het 

achterhoofd lijkt de TSP zich ook minder te richten op het smeden van (brede) consortia. 

De analyse heeft helaas niet kunnen blootleggen in welke mate de perssector al gebruik 

maakt(e) van andere (EZ) subsidieregelingen, zoals het Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie en de Innovatievoucher. Wel blijkt op basis van deze vergelijking dat een 

separate innovatieregeling voor media/pers in meerdere landen bestaat.        

De hoofdvraag is of de Tijdelijke Stimuleringsregeling bijdraagt aan stimulering en 

versterking van innovatie in de pers en in de journalistiek. Gezien de smalle empirische 

basis van deze evaluatie kan deze vraag slechts met enige voorzichtigheid worden 

beantwoord. Daar komt bij dat het nog vroeg is om de effectiviteit van de regeling te 

beoordelen. Innovatie is een zaak van langere adem; de effecten van innovaties 

manifesteren zich veelal pas na tal van jaren. De regeling loopt nog niet zo lang. Gelet op 

haar focus –de jaren 2010 en 2011– kan daarom nog geen spijkerharde uitspraak worden 

gedaan over de effectiviteit van de regeling.   

Er zijn echter wel bemoedigende signalen. De regeling plaatst innovatie (beter) op de 

agenda van veel partijen die in de perssector actief zijn. De regeling draagt zo bij aan de 
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versterking van het innovatieklimaat in de sector. Bovendien kan de vraag naar 

doelrealisatie op projectniveau positief worden beantwoord. Veel van de projecten die door 

de regeling mogelijk zijn gemaakt, hebben de gestelde doelen behaald en binnen de 

bedrijfspraktijk een vervolg gekregen. Op programmaniveau is deze vraag – in dit stadium 

– nog niet te beantwoorden.  

Ook in termen van additionaliteit zijn er aanwijzingen dat deze positief uitvalt. Het 

merendeel van de voorstellen die niet gehonoreerd zijn hebben geen doorgang gevonden 

of kunnen vinden. Bij de gehonoreerde voorstellen geeft de meerderheid aan dat hun 

project zonder subsidie geen doorgang had gevonden. Daarbij zouden projecten die wel 

doorgang hadden gevonden met vertraging zijn opgestart of in een afgeslankte vorm zijn 

doorgezet. De regeling leidt dus in veel gevallen tot het initiëren van projecten die anders 

in het geheel niet, later, of in afgeslankte vorm zouden zijn uitgevoerd. 

In termen van opschaling hebben de gehonoreerde projecten slechts beperkt geleid tot 

vervolgprojecten op grotere schaal dan wel met inschakeling van meer partijen. Op 

deelgebieden –denk aan datajournalistiek– treedt wel op uitgebreide schaal kennisdeling 

op. Er is weinig zich op het gebruik van opgedane kennis uit projectresultaten.  

Ten opzichte van andere regelingen die innovatie beogen te stimuleren kan de Tijdelijke 

Stimuleringsregeling Persinnovatie in verhouding tot de omvang en de maatschappelijke 

betekenis van de perssector in budgettermen worden aangemerkt als bescheiden. De 

effecten van de regeling moeten ook in dat licht worden gewogen. 

6.3 Aanbevelingen 

Allereerst geven de in de conclusies genoemde verbeterpunten aanleiding tot even zoveel 

aanbevelingen (hier kort herhaald): 

 Richt de regeling meer in vanuit een expliciete visie op persinnovatie.  

 Moedig out-of-the-box denken aan.  

 Kies expliciet wat zwaarder dient te wegen: kans van slagen of innovativiteit.  

 Versterk coaching en begeleiding van projecten. 

 Monitor gehonoreerde projecten op effect en succesvolle voortzetting.  

 Ga na of de grotere mediabedrijven in de sector structureel te verbinden zijn aan 

een arrangement gericht op stimulering van persinnovatie (Innovatiecampus).  

 Moedig disseminatie naar de perssector aan.  

Cruciaal voor een innovatiesprong in de sector lijkt in hoeverre partijen meer tot 

sectoroverstijgende samenwerking kunnen komen. Projectvoorstellen moeten dit 

engagement aantonen middels concrete afspraken en toezeggingen; 

 Leg meer nadruk op non-technologische innovatie in de perssector, zoals nieuwe 

verdienmodellen en nieuwe producten en diensten; 

 Leg meer nadruk op opschaling. In een vroeg stadium moet elk project helder 

hebben voor wie het wordt uitgevoerd en wie er potentieel profijt van kunnen heb-

ben; 

 Ga na in welke mate de perssector aangesloten is op het algemeen innovatiebeleid, 

bijvoorbeeld door te analyseren in welke mate de perssector gebruik maakt van EZ 
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innovatieprogramma’s en of er (onnodige) overlap bestaat met deze andere rege-

lingen; 

Het geheel overziende is er in het licht van de lange adem van innovatie, de nog 

betrekkelijk korte werkingsduur en de beperkte budgettaire slagkracht van de regeling 

voldoende reden om te pleiten voor een aantal jaren voortzetting van de regeling. Daarbij 

is een aangepaste focus en inrichting zoals hierboven gesuggereerd te overwegen. 
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Bijlage I. Interviewrespondenten 

Dr. Piet Bakker, Hogeschool Utrecht, kenniscentrum Communicatie & journalistiek; lector 

Massamedia & digitalisering  

Bart Brouwers, Telegraaf Media Group, hoofd online activiteiten; hoofdredacteur Dichtbij.nl  

Rick van Dijk, Stimuleringsfonds voor de Pers; operationeel directeur 

Sven Maltha, Dialogic, partner; lid selectiecommissie 

Michael Nijdam, Den Haag Direct.nl 

Prof. dr. Bart Nooteboom, em. hoogleraar Innovatiebeleid, vz. selectiecommissie ronde 1-4 

Drs. Nol Reijnders, OCW, Directie Media, Letteren, Bibliotheken, senior adviseur 

mediabeleid 

Dr. Paul Rutten, Hogeschool Rotterdam, CLICKNL CI Next Business Innovation.  

René van Zanten, Stimuleringsfonds voor de Pers, algemeen directeur 

Rajendra Sitompoel, PwC 

Lex Slaghuis, The Open State Foundation 
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Bijlage II. Overzicht van gehono-

reerde en niet gehonoreerde 

projecten 

 

 

Aanvrager Omschrijving

Nedag Uitgevers BV Kastanje uit het vuur

HDC M edia Vandaag (v/h Lokaal Digitaal)

M akayama M edia B.V. M obiele Kranten Reader

Global News Views BV VJM  Business

Virtumedia Isgeschiedenis.nl (v/h historischnieuws.nl)

ANP ANP Regiowatch (v/hGemeentewerken.nl)

Brabants Dagblad Formule T

The Open State Foundation Data gedreven journalistiek

Stichting M arokko M edia Servicedesk Culturele Actualiteit

Den Haag Centraal B.V Den Haag Totaal

Telegraaf M edia Nederland Hyperlokaal Online Nieuws Netwerk (Dichtbij.nl)

Seriousources BV Seriousources.com

Disputed Waters / Ronald de Hommel Disputed Waters

Studio 18 B.V. Geanimeerde, actuele cartoon als medium

Brabant10 M ultimediaal in West Brabant

Aardverschuiving M edia Dutchstats

Dagblad De Pers iPers

Stichting Nieuws in de Klas De Digitale Nieuwscollage op school

Uitgeverij BN-DeStem / PZC Zeeland in 2 minuten

AT5 en Headcandy Connect the Audience

AxzM edia Kuew iPad mediaproductie applicatie

Stichting Nieuwspost nieuwspost

LUSTlab TIJD/SCHRIFT

OLON RegioTV - Schermen met lokale media

NDC M ediagroep Samen werken aan een sterke regionale democratie

Stichting Lokaalnieuwsnet.nl i.o . Lokaalnieuwsnet.nl

Koninklijke BDU Uitgevers Anders verdienen met Kennis

Global News Views BV de NewsGame

Friesch Dagblad BV Friesch Dagblad voor nieuwe generaties

Roses Unlimited B the One (v/h Dragonfly)

Stichting RTV Oost/TC Tubantia OverUIT (v/h Voor ieder wat wils)

PwC Duurzaamheid van digitale proposities

De Gelderlander Interactief in Gelderland (de Buzz)

Floqr B.V. myNewsBasket, mijn persoonlijk dagblad

All Women On Top Crossmediaal podium AWOT

Stichting M aroc.nl NewsAssist

CCing BV RT reporter (v/h geautomatiseerde nieuwsdetectie)

Dagblad De Pers Newscard

Jongerenplatform Young & Connected BV Betrouwbaar nieuwswijs met Kidsweek en 7Days

WEGENER/ DE STENTOR M ijnZ

RTV N-H Noord Hollands (v/h AT6. Amsterdams) Nieuws Netwerk

Stichting Deventer Radio en Televisie VerbeterDeventer

RTL Nieuws RTL Nieuws Facts

Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ VVOJ M edialab

eReaders Groep BV Collectief uitgeversplatform

Stichting Sargasso Sargasso Verlicht

Thomas de Leeuw Kopij te koop

VBK M edia Ontwikkeling Digitale Historische Verhalen

Spinque B.V. PuppyNews

Yournalist Holding BV (v/h Key Design B.V.) Yournalist

Stichting Lobas M attermap (v/h Wat zeggen ze nou eigenlijk)

Leeuwarder Courant Regionale journalistiek op tablets

M yM agazine M yM agazine

Ode Uitgeverij/The Optimist Ode Sociaal Nieuws Netwerk

The Open State Foundation NuPubliek.nl (voorheen VolgM ijnStem)

Stichting OUT M edia Gay&Night Online

Gehonoreerde voorstellen
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Aanvrager Omschrijving

Roses Unlimited Dragonfly (1e ronde)

BEM  Publishers i.o . BEM ! M agazine

Zeeuwse M edia Groep (ZM G) Zeeuwse M edia Groep (ZM G)

stichting Dedicon NewSpeak

Stichting Nieuws in de Klas Versterking relatie pers+jongeren

YellowM ind BV DeReportage(M arkt)

IDG Nederland M obiel M ediagebruik Tablet-pc's en E-readers

IDG Nederland Online onderzoeksjournalistiek Webwereld

Bee v.o.f. (SmartPR) Het Interactieve Persbericht

IDG Nederland online community management

IDG Nederland Play

Stichting Spook Jongeren Bijlage/ P latform JNP

Uitgeverij BN-DeStem / PZC Debattenserie PZC

Uitgeverij BN-DeStem / PZC Zeeland in twee minuten

Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) innovatie-agenda lokale journalistiek

Blik op Nieuws BV Iedereen online met lokaal nieuws

A.M . Wiersma & H.B. Imelman Focus op....

Kliknieuws.nl B.V. Verposonalisering van het nieuws

imeester goednieuwsscheurkalender.nl

Cityness/ M .E. van Althuis Cityness AM S

Erwin Blom Fast M oving Targets

Domein voor Kunstkritiek M edia Artlab 'Bridging the Gap'

B.V. A ldipress Tijdschriftenplatfform

Harriet Duurvoort Pro jecten en Productie commonsenses.tv

Rubicom Narrowcasting Networks - Lehman Rubicom Narrowcasting Networks

GEA consultancy bv De uitgeverij van de toekomst

Nadine Fruin NewspaperM atters.org

Henst Groene Hart Krant

J.A. M eijer De Telescoop op Zondag

Spark&Co B.V. Samenwerking NPO en pers

Spark&Co B.V. Concretisering Regionale M ediacentra

IDG Nederland Adviserende productvergelijker

Wegener Nieuwsmedia b.v. De Rijdende Redactie

De Week Van / J.W. Janssens De Week Van

Welingelichtekringen bv i.o . Welingelichtekringen

Stichting Informatie M edia Innovatie (Wim Verbei) Duurzame toekomst opiniebladen

Nederlands Uitgeversverbond Begeleiding Instroom Jonge Journalisten

St.M ira M edia "De Nieuwe Nederlandse M edia"

Write M edia / De Perslijst Wie Weet Wat

Stichting IslamWijzer i.o . IslamWijzer

Universiteit van Amsterdam Samenwerking tussen kranten en omroepen.

Stichting Noorderbreedte Noorderbreedte: spin in het web

Stichting M aroc.nl RedactieAssistent

Stichting Zucht DWARS DOOR DELFT

Linear Audio Linear Audio bookzine

St. M ediaombudsman Nederland Nieuwe uitgeefmodellen voor dagbladen

Nijhof J.M . Onderzoek naar en ontwikkeling v. software v. crossmediale distributie v. nieuws

Stichting ODV Oer Digitaal Vrouwenblad

NeON M edia, Anna Visser nieuwevrouwen.nl

Vanessa Teering Crossmediaal platform Duurzaam Toerisme

Now M edia BV Gratis iPad, iPhone en ereaders App

Aardverschuiving M edia Ongevallenkaart

M edia Hogeschool Windesheim / de Stentor Het jongste nieuws

M edia Groep Limburg Terug naar Heilust

CityNews BV Nieuws.nl: Lokaal - Integraal

M indsteps bv Journey

Zuid M edia Groep bv Zuid

Enlight B.V. i.o Haalbaarheidsstudie persplatform

YellowM ind BV DeReportageM arkt

Beeldagent B.V. i.o . www.beeldagent.nl

Uitgeverij P laatsengids.nl www.plaatsengids.nl

P.A. Veldman Eindelijk weer journalistiek!

Kemna & Vermeulen M ediapartners Wijzz magazine

Datawiresport BV Crossmediaal maatwerk sportverslaggeving

Profactys Artikelgemist.nl

News on Demand News on Demand

De Bijzin B.V. M orks' M agazijn

Inspirit M edia uitgeverij Van Rups to t Vlinder 2.0!

Afgewezen voorstellen
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Alle Kanten BV De Binnenkant

Den Haag Direct BV Verdienmodel voor co-creatie platforms

Stichting Zeeuwse Biblio theek Experiment M edia en Biblio theken

HDC M edia M ultimedia-journalistiek in de regio

NDC M ediagroep Een sterke lokale krant

NIDF innovatie fo to journalistiek

Hoi M edia Hallohaarlem.nl

ZAM -net dafrique.nl

St.M ira M edia Wereldburgers in het nieuws

stichting M eerzoetermeer Platform M eerzoetermeer

M etro Holland BV M etro stadseditie Den Haag en omstreken

stichting 1000iso.org De visuele journalist

Hogeschool Zuyd, Infonomics & New M edia Research Centre M edia-innovatie Lab

M ultiM ediaCentrum Zwolle Nu in Zwolle

NDC M ediagroep iReview: elke lezer een recensent

Narozeni BV Innovatieve nieuwsapplicatie

St. Cultureel Persbureau Dedodo Ontwikkeling Cultureel Persbureau De Dodo

TNO Informatie-en Communicatietechnologie Kwaliteit in User Created News

Van den M unckhof bv Lokale televisie als nieuwsmedium

Stichting Paradox Via PanAm

Global News Views BV Kenniscentrum Online Visuele media

De Persgroep Nederland World of Women (werktitel)

St.M ira M edia M edia4us2

AT5 Wijk in Beeld

Wegener M edia BV Wegener Open Pers Lab

Salland Centraal BV Wat nu, leefbaar!

Fontys Hogeschool Journalistiek Nero: pro jectmatig werken aan betekenisvolle journalistieke producten

DDK M ediakit

Global Village M edia Onbegrensd 2.0

Arnold van Bruggen The Sochi Pro ject / onderzoek

Stichting Noorderbreedte Van kompas naar gps op 53 graden NB

Jaap M eijers De Nieuwsweek

GEA consultancy bv De uitgeverij van de toekomst

Stichting De Speld De Speld

Chionis Nieuwsmakelaars

De M edelander.nl De M edelander

Strata M edia Europa in Kleur

Articulous BV i.o . Articulous-Avenews

A.J. van den Hout M yPravda

Young Crowds bv www.nieuwswijsheid.nl

Drukkerij Bakker Baarn Online publishing op tablet computers voor locale nieuwsmedia

Stichting Hard Hoofd hard//hoofd

J.A. M eijer De Teleskoop op zondag

RTL Nieuws RTLNieuwsindebuurt.nl

Z24 M edia B.V. Z24 Geldfeiten

stichting Kambisa!BeHeard Kambisa!OnTheWall 2011-2015

Booming Experience Content BV i.o . M EP: M ore Experienced Person

Stichting Publieke Omroepen M idden Nederland RTV Utrecht is van ONS

Boom regionale uitgevers Onderzoek nieuwe mediakanalen

Boom regionale uitgevers WoonplaatsActief

DDZ Holding BV Faqt iPad magazine

Overheidsbiblio theek BV io overheidsbiblio theek

Twentedigitaal.nl BV WebWinkelWijs.nl

Lampje BV Een liveblogging systeem op basis van UGC en social media integratie

stichtin Afro live Afro-live

Amstel M edia De Gazet

Uitgeverij Etnicom Objektif

Rebin Said Rojane.nl

Global News Views BV Comics Journalism online Weekmagazine

Stichting Hard Hoofd De professionalisering en het opzetten van verdienmodellen voor hard//hoofd

Penthion M edia Technologies Ontwikkeling tabletsoftware

Stichting VersPers Uitgeverij VersPers; het netwerk

Uitgeverij [EU]reka! , uitgever van Zzap-online Opstartfase Zzap e-M agazine

CINT Publishing BV i.o . 360. De wereld binnen handbereik

Hogeschool Utrecht Social M edia Dashboard voor Journalisten

Stichting Het Vergeten ̀ verhaal i.o . Het Vergeten Verhaal

De Winter M ediagroep Het rendabel maken van de locale nieuwssite

St.M ira M edia Nieuwe Nederlanders: betrokken bij het nieuws

De Winter M ediagroep Herpositionering De Winter

Elkoog B.V. Fully Automated Citizen Journalism based on Social M edia'
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De Stentor iStentor

Omroep Friesland DIELGENOAT

Wereldschrijvers Wereldschrijvers

Telegraaf M edia Nederland Van bereik naar transactie

Galileo c.p. Smart park

Stichting Informatie M edia Innovatie (Wim Verbei) Pers van de toekomst

Articulous BV io Articulous - Avenews

Vrije Universiteit Amsterdam De journalistieke mogelijkheden en belemmeringen van sociale nieuwsmedia

Alarmeringen M edia Services Pers Dashboard

Stichting Small Focus oprichting van stichting Small Focus

Bas M esters One11 One11

Groninger Internet Courant/Persbureau Tammeling Digitale meneer

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) Data Journalistiek

BN DeStem/PZC watisnouje.nl

Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) Dotatie uit innovatiefonds voor de pers tbv leden NNP

Young Crowds BV Haalbaarheidsonderzoek en opzet Nederlandse Uitgeef Academie (concept)
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Bijlage III. Benchmark 

1. Mediaspecifieke regelingen 
MIX-ICON - Vlaanderen 

MIX-ICON is een regeling die wordt uitgevoerd door het Media Innovatie Centrum. Dit 

centrum werd op 1 januari 2012 opgericht als onderdeel van iMinds. Met de oprichting van 

het MiX wordt het wegvallen van het Programma Innovatieve Media (PIM) van het 

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT; vergelijkbaar met het 

Nederlandse Agentschap NL) en VRT-medialab opgevangen (zie ook de volgende 

paragraaf). De missie van het MiX luidt als volgt: “Het MiX is een expertisecentrum rond 

media-innovatie dat de ontwikkelingen in het fundamentele onderzoek op de voet volgt en 

met en voor de Vlaamse mediasector vertaalt naar concrete, realiseerbare en precompeti-

tieve innovatieprojecten met een beperkte tijdshorizon”24.  Het doel is om de mediasector 

te ondersteunen bij de omzetting van innovatieve concepten en ideeën in tastbare 

resultaten. Dit gebeurt onder andere door de financiële ondersteuning van mediagerela-

teerde onderzoeksprojecten (MIX-ICON regeling).  

Het gaat om precompetitieve innovatieve mediaprojecten met een beperkte tijdshorizon en 

met een hoge kans op valorisatie. ICON-projecten zijn interdisciplinaire samenwerkingspro-

jecten tussen een consortium (waar zowel overheden, vzw’s, kleine en grote media- en 

andere bedrijven deel vanuit kunnen maken) en iMinds. De voornaamste kenmerken van 

ICON-projecten en achterliggende consortia zijn25: 

 Vraaggedreven; 

 Gekaderd binnen de iMinds-applicatiedomeinen; 

 Coöperatief en interdisciplinair consortium; 

 Evenwichtige samenstelling van het consortium; 

 Economische, culturele en/of maatschappelijke meerwaarde; 

 Opleveren van demo’s; 

 Minstens 50% cofinanciering. 

Doorgaans duren ICON-projecten twee jaar, maar de ICON-MIX projecten worden 

ondersteund voor een periode van maximaal één jaar. De aanvraag- en selectieprocedure 

bestaat uit een aantal stappen: 1) indienen van een beknopt projectvoorstel, 2) pitch voor 

iMinds panel, 3) beslissing door iMinds directie en 4) indienen volledig projectvoorstel 

(enkel indien het initiële projectvoorstel een ‘go’ heeft gekregen. De evaluatiecriteria 

hebben betrekking op de mate waarin het projectvoorstel in lijn is met de visie, missie en 

strategie van iMinds; beoordeling van de voorgestelde (sociale en/of economische) 

valorisatie van het project; en beoordeling van de samenstelling van het consortium, 

                                                

24 http://www.iminds.be/nl/develop-test/mix/mission-statement. 

25 IWT (2013) ICON handleiding.  
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rekening houdend met de aanwezigheid van kernpartners, andere partners en iMinds 

onderzoeksgroepen26. 

Aangezien het programma nog maar anderhalf jaar actief is, zijn er op dit moment nog 

geen resultaten bekend van gehonoreerde projecten.  

Programma Innovatieve Media – Vlaanderen 

Het programma Innovatie Media (PIM) werd in de periode 2009-2011 uitgevoerd door het 

Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze regeling 

had als doel om “de sector te helpen bij het verzamelen van informatie omtrent de 

technologische mogelijkheden, de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en 

succesvolle innovatieve mediatoepassingen in een globaal perspectief. En om deze kennis 

in de praktijk toe te passen en te internationaliseren”27.  

Het programma (met een jaarlijks budget van €7 mln.) richtte zich op innovatieve 

projecten in de waardeketen van de audiovisuele industrie, de muziekindustrie en de 

gedrukte media, waarbij informatie- en communicatietechnologie een prominente rol 

spelen. In tegenstelling tot de TSP-regeling en ook de hiervoor beschreven MIX-ICON 

regeling werd in deze regeling niet gewerkt met specifieke calls/rondes, maar konden 

voorstellen op continue basis ingediend worden (volgens het ‘first in, first served’ principe). 

Alle actoren actief in de audiovisuele industrie, de muziekindustrie en de gedrukte media 

kwamen in aanmerking voor dit programma. In deze regeling werden in essentie twee 

bestaande IWT-steunprogramma’s samengebracht: het programma collectief onderzoek en 

het programma coöperatief onderzoek.  

Collectieve onderzoeksprojecten (VIS-trajecten)28: De collectieve onderzoeksprojecten zijn 

gericht op het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot bruikbare innovatietoepas-

singen (deze projecten worden ook wel VIS-trajecten genoemd en worden gesteund onder 

het VIS-besluit). Deze projecten moeten bruikbaar zijn voor een ruime groep van 

ondernemingen. Zo moeten deze projecten op termijn een aantoonbare economische 

meerwaarde genereren. Deze projecten worden doorgaans uitgevoerd door een 

onderzoeksinstelling. Echter, bij PIM mocht het consortium ook de uitvoerder zijn. De 

eigendomsrechten liggen bij het samenwerkingsverband. Sinds 2006 ligt het steunpercen-

tage voor deze projecten op 80% (eerder 50%) met een maximum van €40.000,-. De 

projectduur van een VIS-traject bedraagt in principe vier jaar, maar VIS-trajecten kunnen 

een looptijd hebben van minimaal twee tot maximaal zes jaar, met een tussentijdse 

evaluatie om de twee jaar29. 

Coöperatieve onderzoeksprojecten: In coöperatieve onderzoeksprojecten (indiening via 

O&O bedrijfsprojecten of KMO 30 -programma) werken minstens drie individuele 

ondernemingen samen aan een innovatieproject. De verdeling en de toewijzing van 

eigendomsrechten wordt bepaald tussen deze partijen. Binnen de O&O bedrijfsprojecten 

bedraagt het steunpercentage 25% voor ontwikkelingsprojecten en 50% voor onderzoeks-

projecten. De steun voor een O&O bedrijfsproject bedraagt minimaal 100.000 euro en 

maximaal drie miljoen euro. Binnen dit programma kan er ook een extra beleidsbonus van 

                                                

26 http://www.iminds.be/nl/onderzoek/start-een-project/mix-icon/mix-icon-call-maart-2013. 

27 IWT (2010). Programma Innovatieve Media – situering en specifieke kenmerken. 

28 VIS staat voor Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband. 

29 http://www.iwt.be/subsidies/vis-trajecten/steun 

30 KOM staat voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen. 
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10% worden toegekend als er een daadwerkelijke samenwerking is tussen meerdere 

onafhankelijke gesteunde bedrijfspartners31.  

In 2001 werd door IWT het KMO-programma gelanceerd, dat zich specifiek richt op 

ondersteuning van het MKB. Binnen dit programma kunnen MKB ondernemingen 

ondersteuning aanvragen voor innovatiestudies (steunpercentage van 60% met een 

maximum van 6000 euro voor technologische adviezen, 20.000 euro voor voorstudies en 

30.000 euro voor innovatiestudies die uitgevoerd worden met derden) en innovatiepro-

jecten (steunpercentage van 35% tot een maximum van 50.000 euro)32 .  

Na twee jaar werd besloten om de PIM regeling stop te zetten omdat het onvoldoende 

aansloot bij de behoeften van de spelers uit het veld. Hierdoor werden er slechts een 

handje vol projectvoorstellen ingediend. Het gat dat ontstond door het wegvallen van deze 

regeling wordt inmiddels opgevangen door MIX (zie voorgaande paragraaf).  

Knight Foundation – Verenigde Staten 

De Knight Foundation kent een lange geschiedenis en start in 1940 wanneer de broers 

John en  James Knight een fonds oprichten (ter ere van hun overleden vader) gericht op 

het financieel ondersteunen van studenten in de buurt van Akron. In 1950 gaat dit fonds 

op in de nieuw gecreëerde Knight Foundation. De Knight Foundation probeert journalistieke 

innovatie te stimuleren door het ondersteunen van innovatieve ideeën gericht op i) de 

kwaliteit van journalistiek, ii) media-innovatie, iii) het betrekken van communities en iv) 

het stimuleren van de kunsten. In tegenstelling tot andere regelingen in dit hoofdstuk 

betreft de Knight Foundation dus een particulier initiatief.  

Journalistiek & Media innovatie: sinds 2007 heeft de Knight Foundation meer dan 150 

miljoen dollar (= 110 miljoen euro) geïnvesteerd in nieuwe technologieën en technieken, 

waaronder vele nieuws- en informatie-experimenten. Door een divers portfolio van 

innovatieprojecten hoopt het fonds de publieke media te verbeteren, nieuwe platformen te 

ontdekken voor onderzoeksjournalistiek, mediawijsheid te stimuleren en ook toegang tot 

breedbandnetwerken en vrije toegang tot internet te promoten. Aanvullend ondersteunt 

het fonds de training van meer dan honderdduizend journalisten wereldwijd en helpt het bij 

het transformeren van het journalistieke onderwijs (o.a. door het Carnegie-Knight initiatief, 

een fellowship programma op Stanford, Michigan en Harvard en 22 ‘Knight Chairs’ 

(leerstoelen). Tot slot helpt het fonds bij het bewaken van de rechten van journalisten en 

ondersteunt het publieke campagnes gericht op vrijheid van meningsuiting.  

Betrekken van communities: het fonds stimuleert vernieuwende initiatieven waarbij ingezet 

wordt op het stimuleren van betrokkenheid bij de gemeenschap (denk bijvoorbeeld aan 

social games). Ook individuen die een ‘verschil’ willen maken, worden ondersteund (denk 

aan jongeren, sociale ondernemers en lokale instanties). Het uiteindelijke doel is het 

verbeteren van de leefkwaliteit in deze gemeenschappen33.  

                                                

31 http://www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject/steun 

32  http://www.iwt.be/overiwt/persbericht/iwt-vlaanderen-bereikt-met-kmo-programma-dubbel-zoveel-

vlaamse-kmos 

33 Knight communities zijn: Aberdeen (S.D.), Akron (Ohio), Biloxi (Miss.), Boulder (Colo.), Bradenton 

(Fla.), Charlotte (N.C.), Columbia (S.C.), Columbus (Ga.), Detroit (Mich.), Duluth (Minn.), Fort 

Wayne (Ind.), Gary (Ind.), Grand Forks (N.D.), Lexington (Ky.), Long Beach (Calif.), Macon (Ga.), 

Miami (Fla.), Milledgeville (Ga.), Myrtle Beach (S.C.), Palm Beach County (Fla.), Philadelphia (Pa.), 

San Jose (Calif.), St. Paul (Minn.), State College (Pa.), Tallahassee (Fla.), Wichita (Kan). 
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Stimuleren van de kunsten: middels het Arts Program wil de Knight Foundation kunst 

stimuleren in de hierboven genoemde communities. Kunst wordt gezien als middel voor 

publieke dialoog en het creëren van een gemeenschappelijke identiteit. Het fond 

ondersteunt innovatieve ontwikkelingen gericht op het bereiken, betrekken en vergroten 

van het publiek voor kunsten.  

Het aanvragen van financiering gaat over het algemeen via de website van de Knight 

Foundation en bestaat uit drie stappen: het indienen van een idee (vijf minuten), het 

indien van een volledig voorstel (binnen vier weken indien het idee interessant wordt 

bevonden) en tot slot review en selectie. Een organisatie kan zo vaak een aanvraag 

indienen als het wil. Aanvullend zijn er een aantal andere financieringsmechanismen:  

 Knight News Challenge: via deze challenge wordt jaarlijks $5 mln. geïnvesteerd in 

innovatieve ideeën gericht op het ontwikkelen van platforms, tools en services ge-

richt op het informeren en transformeren van lokaal nieuws, distributie en 

visualisatie van nieuws;  

 Knight Arts Challenge: In Florida, Detroit en Philadelphia kunnen ideeën worden 

ingediend gericht op het stimuleren van kunst in de lokale gemeenschap;  

 Knight Community Information Challenge: via deze challenge kunnen projecten 

gericht op informatievoorziening tot $50.000 seed funding krijgen. In veel gevallen 

gaat het om nieuwe media modellen (met name ‘open government’ projecten ko-

men hiervoor in aanmerking);  

 Donor Advised Funds in Knight Communities: over de periode 2010-2017 zal de 

Knight Foundation $70 mln. investeren in community foundations die actief zijn in 

een van de Knight communities;  

 Knight Prototype Fund: middels dit fonds worden media producenten geholpen om 

ideeën uit te werken tot prototypes. Zij krijgen  $35.000 subsidie voor verder on-

derzoek en het testen van het idee.  

 Knight Enterprise Fund: dit fonds verstrekt early-stage venture capital voor media-

innovatie (waarbij het gaat om disruptieve innovatie dat zich beweegt op het snij-

vlak van informatie, leefgemeenschap en betrokkenheid).  

Periodiek worden alle ontvangers van subsidie ondervraagd. Uit de laatste bevraging 

(2012) blijkt een hoge mate van bekendheid met de Foundation en de projecten. De Knight 

Foundation wordt in deze laatste bevraging gezien als een organisatie met sterke impact 

op het gebied van journalistiek/media. Wel is er verbetering mogelijk op het gebied van 

duidelijkheid (o.a. van procedures), communicatie (tijdige reacties etc.) en benaderbaar-

heid.  

2. Regelingen in de Creatieve Industrie 

Naast de mediaspecifieke regelingen zijn er ook een drietal regelingen bekeken die gericht 

zijn op de creatieve industrie: het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het innovatiepro-

gramma Service Innovation & ICT en SERVE.  

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Nederland 

Het Stimuleringsfonds Creatieve industrie ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten 

en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie. Een belangrijk 

thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtge-

vers/producenten. Daarnaast organiseert het fonds ook evenementen en publiceert het 

publicaties en zorgt het voor kennisbundeling. 
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Binnen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn er 10 regelingen waarbij aanvragen 

gericht op  onderzoek, ontwerp, implementatie, productie, reflectie en debat in aanmerking 

komen voor subsidie:  

 Deelregeling architectuur (jaarlijks budget van €1,2 mln.); 

 Deelregeling vormgeving (jaarlijks budget van €1,1 mln.); 

 Deelregeling e-cultuur (jaarlijks budget van €1,1 mln.); 

 Deelregeling internationalisering (jaarlijks budget van €600.000); 

 Deelregeling activiteitenprogramma’s (jaarlijks budget van €1,6 mln.); 

 Deelregeling meerjarige programma’s (jaarlijks budget van €2,7 mln.); 

 Deelregeling talentenontwikkeling (jaarlijks budget van €750.000); 

 Tax videoclipfonds (jaarlijks budget van €300.000); 

 Gamefonds (jaarlijks budget van €300.000) 

 Transmediaregeling (jaarlijks budget van €300.000) 

Eén van de gesprekspartners wees er op dat deze regeling dus ook open staat voor de 

perssector, maar de perssector ziet zich niet automatisch als onderdeel van de creatieve 

industrie. Hier zouden dan dus kansen misgelopen worden.  

Om een aanvraag te doen, kan op de website van het Stimuleringsfonds een aanvraagfor-

mulier worden gedownload. Indien gewenst kan het Stimuleringsfonds helpen bij het 

invullen van de aanvraag. De aanvraag bestaat o.a. uit een omschrijving van (het belang 

van) het project, een communicatiestrategie en een begroting. Na indiening wordt de 

aanvraag getoetst op formele eisen en eventueel nemen fondsmedewerkers contact op om 

inhoudelijk te adviseren over de aanvraag. Uiteindelijk toetst een adviescommissie de 

aanvraag op de mate waarin deze bijdraagt aan het bereiken van doelstellingen34 en geeft 

het bestuur advies over de aanvraag. Het bestuur besluit uiteindelijk welke aanvragen 

subsidie ontvangen.  

Na elke subsidieronde blikt de commissie terug op de resultaten van de besluitvorming en 

jaarlijks evalueert de commissie haar eigen functioneren, de werkwijze van het 

fondsbureau en de resultaten van de specifieke subsidieregelingen. Eens in de vier jaar 

vindt per regeling een publieke evaluatie plaats. In 2012 werden er 1.114 aanvragen 

behandeld (een ruime stijging tegenover 2011 toen er 385 aanvragen in behandeling 

werden behandeld), waarvan er 433 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 

€8.598.260,-. De cofinanciering van gesubsidieerde projecten bedraagt gemiddeld 67%. In 

2011 vond er een imago- klanttevredenheidsonderzoek plaats, waarin het fonds wordt 

omschreven als “zorgvuldig, prettig, transparant, toegankelijk en servicegericht”. 

                                                

34 De aanvraag moet aansluiten bij een of meerdere van de volgende doelstellingen: Het project is 

innovatief, het project draagt bij aan kennisontwikkeling, het project stimuleert talent, het project 

bevordert crosssectorale samenwerking, het project stimuleert cultureel ondernemerschap, het 

project bevordert goed opdrachtgeverschap, het project versterkt de internationale positie van de 

ontwerpsector en/of het project bevordert de publieke belangstelling.  
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Service Innovation & ICT - Nederland 

De voorloper van het huidige Topsectorenbeleid was de Programmatische Aanpak. Met 

deze aanpak beoogde de overheid krachtenbundeling van bedrijven en kennisinstellingen 

in Nederland om de gebieden met een (potentieel) sterke uitstraling naar de gehele 

Nederlandse economie optimaal te ontwikkelen. Met de programmatische aanpak was 

(inclusief FES-middelen die gerelateerd zijn aan de programmatische aanpak) over de 

periode 2006-2010 ruim één miljard euro aan publieke middelen gemoeid. 

Een van deze ‘sleutelgebieden’ is de creatieve industrie, waarbinnen het Innovatiepro-

gramma ‘Service Innovation and ICT (SII)’ innovatie beoogde te stimuleren in de financiële 

sector en de creatieve industrie. Binnen die sectoren focuste het programma zich op de 

meest kansrijke gebieden: ‘financiële logistiek’ en ‘slimme informatie en mediadiensten’. 

De missie SII is dat “Nederland zich ontwikkelt tot een Hub for Smart Content, Lifestyle 

Experience and Connectedness en een Centre of Excellence for Financial Logistics”. 

Binnen SII waren er vier deelprogramma’s om deze doelstelling te realiseren (waarvan het 

Tenderprogramma in het kader van deze benchmark het meest interessant is):  

 Het Tenderprogramma (€7,5 mln.): dit programma was gericht op het genereren 

van specifieke en concrete diensteninnovaties en het smeden van nieuwe samen-

werkingsverbanden binnen en tussen beide sectoren. Het was de meest belangrijke 

programmalijn; ongeveer 60% van de middelen werd hieraan besteed.  

 Het Infrastructuurprogramma (€1,4 mln.): in dit programma waren projecten 

opgenomen die een platformfunctie vervulden ten opzichte van latere ontwikkelin-

gen. Voorop stond de inrichting van een platform dat ondersteunend is aan de 

ontwikkeling van innovatieve diensten in de toekomst. 

 Het TOP-programma (€2,5 mln.): dit programma ontwikkelde nieuwe ICT kennis 

op een aantal specifieke kennisgebieden voor de betreffende dienstensectoren. 

 Kennisdisseminatie en Waardeversnelling (€0,6 mln.): dit deelprogramma moest 

ervoor zorgen dat de kennis en ervaring maximaal werd verspreid en ter beschik-

king werd gesteld aan geïnteresseerden binnen de beide sectoren en daarbuiten.  

Voor de uitvoering van het programma werd een stichting opgericht: Stichting SII. De 

stichting bestond uit een bestuur/stuurgroep, een Raad van Toezicht, een programmabu-

reau en een tweetal adviescommissies. Verder had Agentschap NL een faciliterende rol 

zowel qua procesbegeleiding als qua medefinanciering van de activiteiten van het 

Tenderprogramma; Agentschap NL was verantwoordelijk voor de beoordeling en 

administratieve afhandeling van projecten.  

In de nulmeting 35  worden de kenmerken van de eerste tenderrondes beschreven. De 

eerste ronde leidde tot 40 projectvoorstellen waarvan er 8 werden gehonoreerd. Bij deze 

voorstellen waren 52 unieke organisaties betrokken. De gemiddelde omvang van de 

gehonoreerde projecten bedraagt 6,8 deelnemers (het kleinste project telt 3 deelnemers, 

het grootste 18). Het zijn veelal grote organisaties die betrokken zijn. Uit de nulmeting 

blijkt verder dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de duidelijkheid en 

begrijpelijkheid van de informatie van het Tenderprogramma alsook (hetzij in mindere 

mate) over de communicatie over het selectieproces en de uitkomst. Een verbeterpunt is 

met name de transparantie van de selectieprocedure.  

                                                

35 Technopolis & Dialogic (2011). Nulmeting Innovatieprogramma Service Innovation & ICT (SII). In 

opdracht van Agentschap NL. 
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De programmatische aanpak als geheel is geëvalueerd in 201236. Hieruit bleek dat het 

merendeel van de uitgaven (in totaal ruim €1 mld.) bestond uit R&D subsidies (tot en met 

2010 ruim €924 mln.). De matching van organisaties bij R&D-subsidies bedraagt tot en 

met 2010 € 1.445 miljoen, waarvan € 1.066 miljoen door bedrijven. De exacte 

additionaliteit is moeilijk te bepalen, maar wordt positief ingeschat. De opzet van de 

programmatische aanpak heeft ook tot kennis-spillovers geleid; niet alleen via (deels 

extra) R&D-investeringen, maar ook door flankerende maatregelen in bijvoorbeeld 

onderwijs en arbeidsmarkt. Minstens zo belangrijk is dat de aanpak samenwerking tussen 

bedrijven (ook MKB) en kennisinstellingen heeft bevorderd in die sectoren waar een 

innovatieprogramma van de grond is gekomen. Niet alleen op het vlak van R&D, maar ook 

op het gebied van menselijk kapitaal en (promotie)onderzoek. De programmatische 

aanpak resulteert tot dusverre nog nauwelijks in een hogere meetbare productiviteit en 

meer export: het bleek nog te vroeg om de duurzame effecten van de programmatische 

aanpak op onder andere de concurrentiepositie vast te kunnen stellen.  

SERVE - Finland 

Het SERVE – Pioneers of Services Business – programma is een regeling (uitgevoerd door 

TEKES) om diensteninnovatie rechtstreeks te ondersteunen. Aanvankelijk zou het 

programma lopen in de periode 2006-2010. Besloten is om het SERVE-programma langer 

te laten doorlopen tot eind 2013. Het totaal budget is verhoogd van €100 (waarvan de 

helft door TEKES wordt ingebracht en de helft door deelnemende organisaties) naar €224 

miljoen.  

De belangrijkste generieke doelstellingen van SERVE zijn het bevorderen van klantgedre-

ven diensteninnovatie, internationalisering en groei van (diensten) ondernemingen en het 

ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van diensteninnovatie. De ontwikkeling van 

innovatieve dienstenconcepten wordt gezien als een manier om de internationale 

concurrentiepositie van de dienstensector te versterken en de prestaties van zowel 

publieke als private sectororganisaties te versterken. De beleidsfocus ligt op het promoten 

en ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling binnen belangrijke R&D gebieden en het 

stimuleren van samenwerking37.  

Het programma voorziet enerzijds in subsidies en (zachte) leningen voor ontwikkeling van 

nieuwe dienstenconcepten en business modellen (maximum 50%). De regeling richt zich 

hierbij op de groot- en detailhandel, industrial services en zakelijke dienstverlening. Finse 

bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen kunnen hun aanvragen non-stop indienen38. 

Daarnaast financiert dit programma (academisch) onderzoek (strategisch onderzoek en 

toegepast onderzoek) gericht op diensteninnovatie door in verschillende rondes call for 

proposals te lanceren.  

Tot slot voorziet SERVE ook in een aantal generieke programma-activiteiten gericht op 

bewustwording (bijv. door seminars, workshops, een roadshow en een SERVE circus); op 

                                                

36 Dialogic (2012). Evaluatie van de programmatische aanpak. In opdracht van het Ministerie van 

Economische Zaken.  

37  

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/fi/supportmeasure/

support_mig_0025 

38  In principe kunnen enkel Finse organisaties een aanvraag indienen. Wel stimuleert TEKES 

internationale partnerships tussen programmadeelnemers en internationale onderzoeksgroepen en 

internatonale bedrijven (bijv. door buitenlandse bezoekingen, seminars etc.) 
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kenniscreatie (middels benchmarking, foresight, thematische workshops, handboeken en 

rapporten) en netwerkvorming.  

De projectvoorstellen worden beoordeeld op een aantal criteria, zoals: innovativiteit, 

toegezegde middelen, samenwerking, impact (gebruik van resultaten, maatschappelijke 

impact). In totaal werden tot nu toe ruim 240 innovatieve dienstenconcepten projecten 

ondersteund en 88 onderzoeksprojecten.  

In 2008 vond een mid-term evaluatie plaats van deze regeling. Hieruit blijkt dat SERVE in 

staat was om de R&D&I-activiteiten van bedrijven te vergroten en ook de bewustwording 

van het belang van diensteninnovatie te vergroten (kennis m.b.t. dienstenproductie, 

business modellen etc. werd vergroot). SERVE hielp bedrijven met name om zich bewust te 

worden van mogelijke bronnen/middelen voor innovatie, het dienstenaanbod te 

conceptualiseren en een dienstenstrategie te ontwikkelen (incl. nieuwe verdienmodellen).  

3. Generieke regelingen 

Tot slot is in de benchmark ook gekeken naar de innovatievoucherregeling.  

Innovatievouchers - Nederland 

In 2004 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) op advies van het Innovatieplat-

form de innovatievoucher ingevoerd. Een innovatievoucher is een tegoedbon die de MKB-

ondernemer kan gebruiken om onderzoek te laten uitvoeren bij een publieke kennisinstel-

ling. De voucher moest de drempel verlagen voor het MKB om gebruik te maken van 

beschikbare kennis bij publieke kennisinstellingen. Verder moest de voucher publieke 

kennisinstellingen stimuleren om kennis meer vraaggericht te ontsluiten. Na de goede 

ervaringen met de eerste drie pilots in 2004 en 2005 heeft de minister van EZ eind 2005 

besloten tot de grootschalige invoering van vouchers. Via een FES-bijdrage werd voor 

zowel 2006 als 2007 een bedrag beschikbaar gesteld om jaarlijks 6.000 vouchers uit te 

geven. Ook in de periode 2008-2010 werd er budget gereserveerd om de voucherregeling 

te continueren. Per 1 januari 2011 is echter besloten om de innovatievouchers als generiek 

landelijk instrument af te schaffen, zodat met de vrijgekomen middelen de budgetten voor 

de Innovatie Prestatie Contracten verruimd konden worden39.  

Tot 2011 bestonden er twee soorten vouchers:  

 Kleine- of snuffelvouchers van € 2.500 met als doel een eerste kennismaking met 

een kennisinstelling te stimuleren. Iedere MKB-ondernemer kon deze voucher één 

keer krijgen.  

 Grote vouchers van € 7.500, waarvan minimaal 1/3 door de MKB-ondernemer werd 

bijgedragen. Deze vouchers konden jaarlijks worden aangevraagd. Daarmee kan 

de ondernemer voor een uitgebreider vraagstuk bij een kennisinstelling terecht. 

Grote vouchers kunnen worden gebundeld tot een maximum van tien.  

In 2008 bracht Dialogic een evaluatierapport uit over de innovatievoucherregeling. De 

hoofdconclusie van deze evaluatie is dat de innovatievoucher een nuttig en vooral uniek 

instrument is in zijn soort (De additionaliteit van de grote voucher (7.500 euro) bedraagt 

79,8% en van de kleine voucher (2.500 euro) 81,5%). Er is naast de Wet Bevordering van 

Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een nieuw instapinstrument gecreëerd. De kracht 

van het instrument is gelegen in de laagdrempeligheid, het grote bereik, het uitlokken van 

                                                

39 Brief minister Verhagen aan de voorzitter van de Tweede Kamer – taakstelling op uitgaven innovatie 

en (international) ondernemingsklimaat 
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opdrachten voor kennisinstellingen die anders niet zouden zijn uitgezet, het feit dat het 

instrument ook diensteninnovatie stimuleert, de vraaggerichtheid en het feit dat de kloof 

tussen het MKB en kennisinstellingen kleiner wordt. Wel werd vastgesteld dat de 

effectiviteit nog verder verbeterd kon worden door bijvoorbeeld breder te werven en te 

zorgen dat meer voucherbezitters hun voucher ook daadwerkelijk verzilveren.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

40 Dialogic (2008). Evaluatie innovatievoucherregeling 2005/2006. In opdracht van het Ministerie van 

Economische Zaken 
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