
Geachte dame, heer,  
 
Hartelijk dank voor uw brief van 7 juni jl. Wij stellen het zeer op prijs dat u uw zorgen over de 
Journalism Week BES met ons deelt. Graag waren we met u in gesprek gegaan op 
woensdagavond 8 juni, zoals door ons voorgesteld, maar dat bleek helaas onmogelijk. Daarom 
nemen wij de kans met deze brief te reageren.  
 
Het is ons duidelijk geworden dat sprake is van verwarring. Voorzover wij daarin een aandeel 
hebben gehad, spijt ons dat. Staat u ons toe om te proberen een en ander te verhelderen. 
RE-Quest heeft nooit geadviseerd om op de BES een publieke omroep te introduceren. Het 
advies van het rapport is juist om dit niet te doen, omdat dit de lokale mediakanalen kan 
wegdrukken en zo ten koste kan gaan van de diversiteit van het medialandschap op de BES.  
 
De Docu & Debate Night is gericht op publieke bewustwording. De keuze om tijdens die avond 
een stelling te behandelen over wel of geen publieke omroep is bewust: het geeft u als 
beroepsgroep immers de mogelijkheid om ook aan het publiek duidelijk te maken wat het 
negatieve gevolg kan zijn van een publieke omroep: het wegdrukken van bestaande media en 
het reduceren van de diversiteit van het medialandschap. Als beroepsgroep kunt u daarnaast 
tijdens het debat uw alternatieven presenteren. 

De Journalism Week BES is juist opgezet op basis van uw wensen en behoeften, zoals met u 
besproken tijdens de consultatieronde en de presentatie van de survey-resultaten. Bij de opzet 
van het programma zijn zowel uw inhoudelijke als praktische wensen zo goed mogelijk 
gehonoreerd. 

Inhoudelijk kreeg de top 5 van de door u gewenste onderwerpen voor trainingen in interview- 
en presentatietechniek (72%), taalvaardigheid (69%), sociale vaardigheden (netwerk bouwen 
en onderhouden, 62%), journalistieke onderzoeksvaardigheden (59%) en analytische 
vaardigheden (48%) een plek in het programma. Ook is gekozen voor de door u meest 
gewenste dagdelen (zaterdagochtend, maandagavond, dinsdagavond). U wilde het graag gratis, 
en dat is gelukt. Hetzelfde geldt voor uw wens om zowel fysiek bij elkaar te komen op Bonaire 
als online, en om internationale trainers met kennis van de eilanden in te zetten. Aan uw 
collega’s op de Bovenwinden is aangeboden tegemoet te komen in de onkosten om fysiek op 
Bonaire deel te nemen. 

Het Plan van Aanpak Media Development BES, te presenteren aan u en andere betrokkenen, is 
volledig gebaseerd op uw input bij de survey en de consultatieronde. Uw belangrijkste wens, 
het opzetten van een structurele journalistieke infrastructuur voor de BES, zoals met een 
stimuleringsfonds, is in het plan opgenomen. Het plan omvat daarnaast uw wensen voor 
trainingen (waarvoor de Journalism Week BES slechts een eerste opstapje vormt) en voor de 
stappen voor professionalisering die uw beroepsgroep zelf kan en wil zetten.  

We hebben diverse positieve reacties en enthousiaste inschrijvingen voor de Pressure Cooker 
ontvangen uit uw beroepsgroep, maar vinden het belangrijk opnieuw ruimte en tijd te maken 



voor uw input bij het traject. Daarom hebben we besloten de Journalism Week uit te stellen en 
u uit te nodigen voor verdere dialoog op maandag 13 juni 2022, om 18:30 uur, op de tweede 
verdieping van de belastingkantoor (ingang naast ENNIA NV). 

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen. 
 
Hoogachtend,  
Nolly Oleana 
Sedney Marten 
OCW – Caribisch Gebied 
	


