
Het Fonds BJP
voor journalisten van

regionale en lokale media



Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP)
is een fonds voor bijzondere en diepgravende
(onderzoeks)journalistiek. We subsidiëren (freelance)
journalisten die werken aan een urgent en actueel
onderzoeksproject of die hun talenten willen ontwikkelen. 

Het Fonds BJP vindt het van groot belang dat, juist ook in
regionale en lokale media, diepgravende (onderzoeks)-
journalistieke projecten gepubliceerd worden – of die nu
online, gedrukt, geschreven of audiovisueel zijn. Daarvoor
zijn de volgende regelingen beschikbaar:

Wat is het
Fonds BJP?



Naast de reguliere projectsubsidies loopt er momenteel
een pilotregeling die speciaal bedoeld is om journalisten
die werken voor regionale en lokale redacties te
ondersteunen:

Pilot Vervangende Kracht



Bij regionale en lokale journalistieke redacties worden de
grote en diepgravende onderzoeksprojecten vaak juist niet
door freelancers uitgevoerd, maar door vaste krachten,
gezien hun ervaring en contacten in het veld. Maar: deze
vaste krachten hebben vaak helemaal geen tijd om die
grote projecten uit te voeren naast hun reguliere
werkzaamheden.

Daarom is er binnen deze pilot de mogelijkheid subsidie
aan te vragen voor projecten die worden uitgevoerd door
redacteuren in vaste dienst; de subsidiegelden gaan niet
naar deze vaste redacteur (die wordt immers door het
medium doorbetaald), maar naar een vervangende
freelancer, die de werkzaamheden gedurende de looptijd
van het project overneemt. Heb je vragen of wil je meer
weten over het doen van een subsidieaanvraag binnen de
pilot? Stuur dan een mail naar fonds@fondsbjp.nl o.v.v.
Pilot Vervangende Kracht. 

Pilot Vervangende Kracht

mailto:fonds@fondsbjp.nl


Loop je rond met een journalistiek plan en wil je onderzoek
doen om een actuele en urgente vraag te beantwoorden?
Bij het Fonds BJP kan je een projectsubsidie aanvragen
voor vooronderzoek of uitvoering voor publicaties zoals
bijvoorbeeld podcasts, documentaires, artikelen, boeken of
fotoreportages.

Het Fonds BJP kan via de Regeling Journalistieke
Projectsubsidies een tegemoetkoming in de
tijdsinvestering en/of onkosten verlenen. 

Projectsubsidies voor
diepgravende
onderzoeken

https://fondsbjp.nl/subsidies/regeling-journalistieke-projectsubsidies/


Vraag subsidie aan voor
het verder ontwikkelen van
je journalistieke
vaardigheden

Wil jij bijvoorbeeld je datajournalistieke vaardigheden
verbeteren, je netwerk en kennis uitbreiden tijdens een
conferentie of een paar maanden meelopen met een
gerenommeerde journalist of op een redactie? 

Vraag een Beurs Expertisebevordering aan voor een
financiële bijdrage aan je journalistieke (bij)scholing. Je
kunt daarbij bestaande activiteiten volgen of je eigen
scholingstraject samenstellen.

https://fondsbjp.nl/subsidies/beurs-expertisebevordering/


Meld je redactie aan voor
een trainee binnen de
Regeling Jong Talent

Via de Regeling Jong Talent krijgen net afgestudeerde of
beginnende journalisten de mogelijkheid een tot twee jaar
te werken als onderzoeksjournalist-in-opleiding op een
landelijke of regionale onderzoeksredactie, waarbij de
trainee tegelijkertijd een door het Fonds samengesteld
scholingsprogramma volgt. De loonkosten worden door
het Fonds BJP gedekt. Naar verwachting kunnen redacties
die een Jong Talent zouden willen aannemen zich in de
loop van 2022 weer aanmelden. Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Nu alvast meer weten?
Mail naar talentontwikkeling@fondsbjp.nl.

https://fondsbjp.nl/nieuwsbrief/


Het Fonds BJP komt graag
langs op de redactie

Werk je op een regionale of lokale journalistieke redactie
en wil je dat het Fonds BJP een keer langskomt om kennis
te maken of meer te vertellen over de regelingen? 
Dat kan! 

Daarnaast is er de mogelijkheid speeddates in te plannen,
waarbij journalisten hun journalistieke plan kunnen
bespreken met medewerkers van het FBJP. De speeddates
kunnen zowel op de redactie als online plaatsvinden.
Mocht je andere ideeën hebben hoe het Fonds BJP
journalisten voor regionale of lokale media kan laten
kennismaken met de regelingen, dan horen we dat
natuurlijk graag. Neem contact op via fonds@fondsbjp.nl.



Ben je benieuwd of je plannen goed
aansluiten bij de regelingen van het
Fonds BJP of heb je andere vragen?

Kijk op www.fondsbjp.nl of neem contact op
via fonds@fondsbjp.nl.



Op de hoogte blijven
van onze activiteiten?  

Volg ons op Facebook, Instagram, LinkedIn of
Twitter of schrijf je in voor de nieuwsbrief. 

http://www.facebook.nl/fondsbijzonderejournalistiekeprojecten
https://www.instagram.com/fondsbjp/
https://www.linkedin.com/company/fonds-bijzondere-journalistieke-projecten
https://twitter.com/FondsBJP
https://fondsbjp.nl/nieuwsbrief/

