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Inleiding
Binnenkort gaan de commissies ELE en WVV op buitenlands werkbezoek. Zoals bij de
meeste commissiewerkbezoeken binnen de provincie heeft RTVNH aangegeven ook voor
deze buitenlandse trip journalistieke belangstelling te hebben. Omdat buitenlandse
werkbezoeken niet alleen informatie en oriëntatie tot doel hebben maar ook willen bijdragen
aan puur interne zaken zoals teambuilding en versterking van informele contacten, heeft de
griffie gemeend het verzoek te moeten voorleggen aan het presidium. WVV‐voorzitter
Bruins Slot heeft laten weten zelf geen bezwaar te hebben tegen het meereizen van de
betrokken journaliste maar toch te hechten aan een oordeel uit bredere statenkring.
Voorgeschiedenis
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ondernamen statencommissies excursies
naar o.m. Duitsland, Zwitserland en Engeland. In een aantal gevallen maakte een
dagbladjournalist, op uitnodiging van de excursieleiding, deel uit van het gezelschap.
Kosten voor rekening van de krant. Tijdens de reis kwamen vele onderwerpen voorbij en de
reporter was vrij in de keuze van het onderwerp en de invalshoek van behandeling.
Journalist en commissievoorlichter maakten s’avonds gezamenlijk hun berichten en faxten
die of belden ze door. ’s Avonds liet de journalist het opschrijfboekje op de hotelkamer en
werd er in het café of hotelbar gezamenlijk aan teambuilding gedaan. Dit leverde, behalve
onderling goede relaties, ook een prima verhouding met de journalist op. Berichtgeving was
reëel en kende geen ondertoon over bijvoorbeeld de kosten of het informele gedeelte. In dit
verband: mediavertegenwoordigers hebben tijdens dergelijke werkbezoeken altijd
geopereerd op basis van de ongeschreven wet dat uit informele contacten niet geklapt
wordt. Die wet is tot nu toe nooit overtreden.
Overwegingen
• Bij werkbezoeken is een verslaggevingspraktijk gegroeid die voor de provincie
waardevol is in de relatie met de gewone burger/RTVNH‐luisteraar
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Betrekken van media bij buitenlandse werkbezoeken geeft aan dat de commissie open is
over haar excursieprogramma en als regionale volksvertegenwoordigers te hechten aan
buitenlandse oriëntatie en contacten die zij via de media ook wil uitdragen
Verslaggeving ter plaatse is te verkiezen boven stukjes die in het redactielokaal in
Haarlem of Alkmaar in elkaar worden gezet op basis van een telefoongesprek met de
commissievoorzitter tijdens het werkbezoek in het buitenland. Dergelijke gesprekjes
gaan steevast alleen over de kosten en wat de statenleden er voor moeten doen.
Teambuilding en versterking onderlinge contacten zijn ook deel van het buitenlands
werkbezoek. Hierin is de rol van de media uiteraard ondergeschikt.
Bij bezoeken aan bedrijven en instellingen heeft de gastheer/gastvrouw altijd het laatste
woord over de eventuele aanwezigheid van de reporter. Indien de reporter om de
gastheer/‐vrouw moverende reden niet welkom is, is het aan de commissie of de
commissievoorlichter dit sans rancune aan de journalist te communiceren en afspraken
te maken over de wijze van verslaggeving van dit onderdeel van het werkbezoek.

Voorstel
Gelet op het bovenstaande besluit het presidium er mee in te stemmen dat
mediavertegenwoordigers in de gelegenheid worden gesteld statencommissies op eigen
kosten te vergezellen tijdens werkbezoeken naar het buitenland.
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