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AANVRAAG PROJECT ONDERZOEKSJOURNALISTIEK BIJ MEDIA FONDS DELFT 

 

Voor een overzicht van criteria, voorwaarden en mogelijkheden verwijzen wij naar ons 
Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft.  

Gegevens indiener 

Naam: _____________________________________________________________________ 

Straat: _____________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ___________________________________________________________ 

Mailadres: __________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

Gegevens mediapartner 

Naam medium/organisatie: ____________________________________________________ 

Naam contactpersoon: ________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 

Mailadres: __________________________________________________________________ 

 

TITEL VAN UW ONDERZOEKSPROJECT 

 

 

ERVARING MET (ONDERZOEKS)JOURNALISTIEK  

Geef in het kort aan wat uw journalistieke expertise, kennis en ervaring is. Links naar 
voorbeelden van eerder gepubliceerd kunnen worden bijgevoegd.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediafondsdelft.nl/reglement-mediafonds-delft/
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A. ONDERWERP 

Beschrijf globaal onderwerp, vraagstelling en invalshoek van het project.   

 

 

 

 

 

B. JOURNALISTIEKE DIEPGANG 

Beschrijf waarom het project te beschouwen is als kritisch, diepgravend en uitstijgend 
boven de reguliere journalistiek. Licht toe hoe wordt beoogd feiten en verbanden bloot 
te leggen die apart of in samenhang (nog) niet zichtbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

C. ONDERZOEKSMETHODEN EN -AANPAK, ONAFHANKELIJKHEID EN KWALITEIT  

Beschrijf de volgende zaken: 
- te gebruiken journalistieke methoden van onderzoek 
- wijze(n) waarop hantering normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit 

en gebruik journalistieke beginselen in het project worden gewaarborgd (zoals via 
het gebruik van een redactiestatuut). 
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D. RELATIE MET EN BELANG VOOR DELFT  

Beschrijf de volgende zaken: 
- de actualiteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp voor de Delftse 

samenleving 
- het belang van de te realiseren berichtgeving voor de (betrokkenheid bij) politieke 

besluitvorming dan wel voor het politiek-maatschappelijk debat in Delft. 
 
 
 

 

E. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE.  
 
 
 
 
 

 

 

E.   VORM VAN HET TE REALISEREN PRODUCT  

Beschrijf welke vormen van verslaggeving, publicatie en verspreiding worden 
gerealiseerd. Cross-mediale publicaties en innovatieve toepassingen worden toegejuicht.  
 
 
 

 

 

 

F.   TOEGANKELIJKHEID PRODUCTIE  

Vermeld hoe en waar de gerealiseerde journalistieke productie na uiterlijk 12 uur na 
verschijning gratis en zonder kosten digitaal toegankelijk is voor het publiek.  
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BEGROTING 

Voor de begroting kunt u een apart document bijvoegen. Daarin geeft u een verantwoording 
van het aantal benodigde werkuren en vermeld u de totale kosten van het project. Gebruik 
voor de tarieven eventueel de online NVJ-tarievencalculator:  
https://www.nvj.nl/themas/ondernemerschap/tarief/nvj-tarievencalculator  
De gehanteerde tarieven dienen te worden verantwoord. Vermeld hieronder het totaal van 
het voor het project benodigde bedrag. 
 

 
 

EVENTUELE AANVULLENDE INFORMATIE 

 

 

 

 

 

AANVRAGER(S) 

Met het indienen verplicht u zich bij publicatie te vermelden dat de productie tot stand is 
gekomen met financiële ondersteuning van het Mediafonds Delft. 

Indiener 

Naam      Datum    Handtekening 

_____________________________ ____________________ 

 

Samenwerkingspartner/medium 

Naam     Datum    Handtekening 

________________________ _________________ 

 

 

STUUR UW INGEVULDE FORMULIER INLCUSIEF BIJLAGE(N) NAAR: 

INFO@MEDIAFONDSDELFT.NL 
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