
 

 

 

Kranten 
Hoe houden betaalde kranten het hoofd boven water? 

 
De betaalde kranten concurreren tegen elkaar, tegen de gratis kranten en de nieuwssites op internet. 

Een interview met voormalig hoofdredacteur van nrc.next Rob Wijnberg en Wieland van Dijk van 

Nu.nl. 

Betaalde kranten zoals de Telegraaf en nrc.next halen hun inkomsten uit abonnementen, de losse verkoop en 

de advertenties. Daarnaast is er tegenwoordig ook veel gratis nieuws;  Gratis kranten als Metro, de Pers en 

Spits. En op internet zijn er nieuwssites zoals Nu.nl  

Dit zorgt voor veel concurrentie voor de betaalde kranten.  Hoe houden zij het hoofd boven water? Internet is 

veel sneller, het laatste nieuws staat daar binnen een 10 seconden op terwijl wij nog een dag moeten wachten. 

Maar onze traagheid is ook een voordeel, want wij hebben meer tijd om erover te nadenken wat we gaan 

vertellen en hoe we het gaan vertellen, dus dat het dan een dag later is, maar je een beter, completer verhaal 

krijgt is juist wat ons onderscheidt van het Internet. Nieuws zelf is overal al gratis beschikbaar. Achtergrond, 

“duiding” zoals wij dat noemen, daar willen mensen wel voor betalen. 

Wel is het zo, dat er veel meer concurrentie is. Het gevolg hier op de Redactie is, dat wij steeds nadenken over 

“hoe kunnen we de krant zo veranderen en zo verbeteren en ook de inhoud zo verbeteren, dat mensen alsnog 

bereid zijn een abonnement te nemen of ‘m bij de kiosk te kopen?”, dat is de kunst. 

Nieuws op het internet is net zoals kranten als Metro, De Pers en Spits ook gratis. Uit een onderzoek blijkt, dat 

nu.nl het erg goed doet. 

Ik denk, dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat we online gratis beschikbaar zijn en niet alleen op een 

website, maar ook op bijvoorbeeld mobiele telefoons of allerlei tablets. En ze zijn gewend geraakt dat nieuws 

veel sneller gaat dankzij bijvoorbeeld Twitter en daarom eisen ze ook wel van nieuwssites, dat ze het nieuws 

brengen zodra het gebeurd is. 

De krant verdient geld aan twee dingen, namelijk: de abonnees en dat is ongeveer 80% van onze inkomsten en 

aan adverteerders, ongeveer 20%. Nu.nl wordt betaald door de inkomsten uit de advertenties op de site. 

Waarin verschilt gratis nieuws nog meer van een betaalde krant? 

Ten eerste worden ze met veel minder mensen gemaakt, dus dat zie je al in de kwaliteit. Ten tweede zijn ze 

helemaal afhankelijk van adverteerders, want ze verdienen niks aan de krant zelf. Dus dat betekent, dat er veel 

meer advertenties in staan wat veel minder ruimte laat voor, nou, inhoudelijke stukken. En ten derde staan ze 

veel voller met laten we zeggen wat je dan de “ANP-berichten” noemt, hè, de berichten van de persbureaus. 

Bij ons is 99%, of 95% eigen geschreven stukken, bij gratis kranten vaak niet. 

Kijk: het belangrijkste inhoudelijke verschil is gewoon de kwaliteit en diepgang van de artikelen. 

We beginnen nu wel met ook het plaatsen van achtergrondartikelen, omdat we merken dat het nieuws bij ons 

op de site steeds sneller gaat en dat lezers toch behoefte hebben aan meer achtergrond en meer uitleg, en meer 

houvast in de snelheid van het nieuws. Je merkt wel, dat gratis nieuwsmedia vaak een kleine redactie hebben, 

omdat redacties heel duur zijn en dat betekent, dat we niet overal ter wereld onze eigen verslaggevers ter 

plekke kunnen hebben. 


