
Motivatie Henrike van Gelder 

Het belang van onafhankelijke journalistiek voor de allerjongsten was een van mijn 

drijfveren om als hoofdredacteur aan de slag te gaan bij de kinder- en jongerenkranten. Deze 

doelgroep verleiden tot nieuwsconsumptie via (traditionele) media is een enorme uitdaging. 

Maar zeker in deze roerige tijd van razendsnelle digitalisering, overvloed aan berichten en 

beelden die kinderen op zich af zien komen, en natuurlijk fake news, vind ik het heel 

belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden. Zodat ze zelf een afgewogen mening kunnen 

vormen, wat voor onze democratie onontbeerlijk is. Zo dat zijn gewichtige woorden. Maar ik 

meen ik het wel. 

Dezelfde motivatie doet mij nu besluiten te solliciteren naar de bestuursfunctie bij de NVJ. 

Want het belang van onafhankelijke journalistiek geldt voor iedereen, en is groter dan ooit. 

De vrijheid van journalisten om hun beroep uit te oefenen, onder veilige omstandigheden, is 

cruciaal voor die onafhankelijkheid. Maar goede opleiding en bijscholing evengoed. Allemaal 

zaken waar de NVJ zich hard voor maakt. 

In al mijn chef-functies was ik verantwoordelijk voor de redactionele inhoud, maar als staflid 

ook medeverantwoordelijk voor de strategie van de merken, en het nog verder vergroten 

van de zichtbaarheid op alle platformen -marketing dus. Vooral de laatste jaren kwam daar 

een belangrijke taak bij: kostenbesparingen realiseren en procesverbeteringen doorvoeren. 

Niet altijd leuk, wel belangrijk. En altijd met oog voor kwaliteit en een groot hart voor de 

makers. Ook ben ik bij de diverse uitgeverijen al langer (soms noodgedwongen) betrokken 

bij allerlei commerciële samenwerkingen waarbij ik de journalistieke onafhankelijkheid altijd 

scherp in de gaten houd.  

Als journalist en bladenmaker heb ik de afgelopen jaren bij zeer diverse titels en uitgevers 

gewerkt, voor heel uiteenlopende doelgroepen: van zakenmannen en huisvrouwen tot 

kinderen. En altijd met dezelfde ambitie: mooie, informatieve en waarheidsgetrouwe 

verhalen maken. Vooral in mijn huidige baan als hoofdredacteur heb ik weer nieuwe kennis 

en ervaring opgedaan, die relevant is voor deze bestuursfunctie.  

  

 

       

    


