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LEXICON
B2B: voluit Business to Business. De ‘business’ of professionele doelgroep van BRUZZ bestaat uit partners, adverteerders, reclamebureaus en media-agentschappen.
B2C: voluit Business to Consumer. De consumers of gebruikers bij BRUZZ zijn de lezers, luisteraars en kijkers.
BRUZZ bereikstudie: Tweejaarlijkse meting van het bereik en

de naambekendheid van BRUZZ in Brussel en de rand rond
Brussel.

BRUZZ maandbereik: het aantal mensen dat minstens één keer

per maand minstens één van de BRUZZ media gebruikt
(leest, bekijkt, beluistert).

BRUZZ weekbereik: het aantal mensen dat minstens één keer
per week minstens één van de BRUZZ media gebruikt
(leest, bekijkt, beluistert).

BRUZZ24: Dagelijkse televisie-uitzending van BRUZZ op te-

levisie met elke dag een achtergrond reportage of interview,
een overzicht van de nieuwsvideo’s verschenen op BRUZZ.
be, en een cultuurtip.

BRUZZ Agenda: zoekfunctie op de BRUZZwebsite in samen-

werking met Publiq dat een volledig overzicht biedt van het
cultuuraanbod.

BRUZZ Culture: de cultuurverslaggeving van BRUZZ
BRUZZgebruiker: alle lezers, kijkers, surfers, luisteraars van

BRUZZ

BRUZZ International: Aanvankelijk een wekelijks televisiepro-

gramma op BRUZZ gericht op expats. Vandaag worden de
reportages van BRUZZ international ook verdeeld via de
site en de sociale media van BRUZZ.

Centrale redactie: Na de fusie van de verschillende mediamerken werden ook de redacties geleidelijk aan samengevoegd.
Vandaag werkt BRUZZ met één redactie die nieuwsberichten maakt voor alle platformen.

Centrale tafel: uitgebreide werkplek in het centrum van de

redactie waaraan alle redactionele leidinggevenden en producers samenzitten. De centrale tafel stuurt alle media aan.

Citynieuws: Brussels nieuws, op BRUZZ radio wordt er in

de spitsblokken op het half uur een overzicht gebracht van
het Brussels nieuws. Het citynieuws wordt samengesteld en
gelezen door een lid van de centrale redactie.

Content: Alle producten van BRUZZ:

artikels, video’s, berichten op sociale media, radioprogramma’s,…

Contentdistributie: algemene mediaterm die verwijst naar de
verspreiding van mediacontent via print, website, radio,
televisie en social media.

CRM: voluit customer relationship management, alle activiteiten ter versterking van de klantenrelatie.
CRM-systeem: software die toelaat een databestand van klanten of gebruikers te beheren.
Crossmediaal meetsysteem: met deze term verwijzen we naar

het studieproject de door VRT wordt opgezet samen met de
regionale omroepen om het bereik en gebruik van de televisiezenders over alle kanalen heen in kaart te brengen.

Crossovers: redacteurs die voor verschillende mediaplatformen werken. De meerderheid van de BRUZZredacteurs is
op verschillende platformen actief. De crossovers zijn op
bijna alle platformen actief. (Bv de crossover Politiek)

BRUZZ Ket: Het jongerenplatform van BRUZZ, richt zich

Database, ook Databestand: lijst van contacten met gegevens
zoals naam, voornaam, postadres, emailadres,… in functie
van waar de lijst voor dient.

BRUZZ Select: de selectie van de BRUZZcultuurredactie

Distributie (magazine): de verspreiding van BRUZZ magazine via abonnementen en via verdeling in de stad (losse
distributie).

hoofdzakelijk op 9 tot 13 jarige en is vooral actief op BRUZZKet.be en op de sociale media.

uit het rijke culturele aanbod van de hoofdstad. Terug te
vinden op BRUZZ.be, in het magazine, op televisie en
gepromoot op de andere BRUZZplatformen.

Buddysysteem: traject op de redactie waarbij een ervaren col-

Distributie (televisie): de uitzending van het televisiesignaal
door televisiedistributeurs zoals Proximus en Telenet.

lega een beginnende redacteur of stagiair onder de vleugels
neemt en begeleidt
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Divers BRUZZ: Bij BRUZZ vinden we het belangrijk dat
onze medewerkers verbonden zijn met onze stad. BRUZZ
moet een weerspiegeling zijn en blijven van de Brusselse
realiteit waarin we elke dag werken en leven. DIVERS
BRUZZ waakt over die geloofwaardigheid als Brussels stadsmerk.
GDPR: voluit General Data Protection Regulation, de Euro-

pese regelgeving ter bescherming van natuurlijke personen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Health BRUZZ is de verzameling van projecten die focust op de

atform: Alle kanalen via dewelke de BRUZZcontent naar de
gebruikers wordt gebracht. Dat zijn zowel de traditionele
mediakanalen (radio, tv, magazine) als de sociale media
(instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Spotify, Mixcloud,…) als de kanalen van onze partners (bv De Week van
BRUZZ op de VRT, de BRUZZ nieuwsfeed op Randkrant.
be,…)
Publiq (voorheen: CultuurNet Vlaanderen) is een gesubsidi-

eerde organisatie die op basis van een beheersovereenkomst
met de Vlaamse overheid cultuur promoot.

veiligheid, het welbevinden en comfort van onze medewerkers. Dat kan gaan van het organiseren van een familiedag
in het Museum van Natuurwetenschappen, een feestelijk
ontbijt voor onze verjaardag, maar ook het initiatief voor
een opgeleid EHBO-team of het uitgewerkte re-integratiebeleid bij langdurige afwezigheid.

Reclame-regie: Bedrijf of afdeling die instaat voor de verkoop

Losse distributie: verdeling van BRUZZ magazine via een net-

en De Streekkrant. Regie-overeenkomst met BRUZZ voor
de (niet exclusieve) verkoop van advertenties in BRUZZ
magazine.

werk van displays op ongeveer 600 locaties (buitendisplays,
metrodisplays, binnendisplays in cultuurhuizen, bibliotheken, horeca,…).

Mediaingangen: alle manieren om een bericht tot bij de ge-

bruiker te krijgen. Door de extreme toename van het aantal
mediakanalen dat (online) de aandacht van nieuwsgebruikers vraagt, en de steeds afnemende aandachtspanne van
mediagebruikers worden media-ingangen steeds belangrijker. Het wordt een opdracht om de gebruiker via zoveel
mogelijk verschillende ingangen te bereiken.

van advertentieruimte.

Regie-overeenkomst: samenwerking met een externe reclameregie voor de verkoop van advertentieruimte.

Roularta: Belgisch uitgeversbedrijf van onder meer Knack

Talent BRUZZ verzamelt alle opleidings- en coachinginitiatieven en onderzoekt hoe BRUZZ zich kan blijven aanpassen
aan de steeds veranderende context waarin we werken.

Uurnieuws: Het nationaal en internationaal nieuws op radio.
Het uurnieuws wordt samengesteld en gelezen door een lid
van de centrale redactie.

NORTV: Niet-Openbare Televisie-verenigingen Vlaanderen

vzw, de koepelorganisatie van de 10 regionale televisieomroepen in Vlaanderen.

Our BRUZZ zorgt ervoor dat we doordrongen blijven van onze
missie en visie. Onze kernwaarden - Brussels, menselijk,
kwalitatief, betrokken en dwingend - kunnen omzetten
in ons dagelijks werk, daar draait OUR BRUZZ rond.
Wat willen we bereiken, op welke manier doen we dat het
beste? Hoe bevalt het resultaat? Tout court, waarvoor doen
we het?
Pebble Media: Digitale reclameregie van onder meer de digitale mediamerken van de VRT. BRUZZ heeft met Pebble
Media een regie-overeenkomst voor de verkoop en het
beheer van online reclamecampagnes.
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GEPASSIONEERDE BRUZZELAARS.
Het beleidsplan 2016 – 2020 legde de lat al hoog: BRUZZ moet deel uitmaken van het
dagelijks leven van de Brusselgebruikers, evolueren naar een contentgerichte aanpak met
een digitaal hart, de geloofwaardige referentie worden voor Brussel dankzij kwalitatieve
en onafhankelijke journalistiek, … . Dat waren toen de strategische doelstellingen.
Zijn we daarin geslaagd? Draagt BRUZZ bij tot een beter Brussel? Brengt BRUZZ de
waarheid van Brussel naar boven? In het rapport ‘Zelfevaluatie 5 jaar Vlaams-Brusselse
Media 2016 – 2020’ van juni 2020 werden deze vragen grondig geanalyseerd. En ja, alle
KPI’s en analyses, alle dagelijkse spontane reacties bewijzen dat BRUZZ een absolute toegevoegde waarde heeft voor de stad Brussel. BRUZZ informeert, inspireert en verbindt.
Economisch, maatschappelijk, cultureel en menselijk.
Maar, alles kan beter. Goed is de grootste vijand van super. En dus was deze evaluatie
voor alle BRUZZ medewerkers en bestuurders, het startschot om aan de slag te gaan voor
een nieuw 5-jaren plan 2021-2025, vol nieuwe dromen en ambities. De weg daarnaartoe
ligt nu voor u.
We willen van BRUZZ de Brusselse ‘compagnon de route’ maken voor jong en oud, inwoners en bezoekers, progressieven en traditionelen. BRUZZ wil je in de stad trekken en
je in zijn straten en gedachten begeleiden. BRUZZ wil een journalistiek project zijn met
maatschappelijke impact. Via hoogstaande journalistiek van Brussel een stad te maken
waar het beter is te wonen, te werken, te verblijven of eens te pauzeren. Brussel lovers en
Brussel twijfelaars aan het woord laten. De brug zijn naar Vlaanderen en Europa. Een
platform van en voor jonge creatieve Brusselaars.
Alle BRUZZmedewerkers en bestuurders zijn supergemotiveerd om de komende 5 jaar
deze dromen en ambities te realiseren. Wij zijn gepassioneerde BRUZZelaars. We leven in
en voor Brussel, iedere dag opnieuw.
In Brussel zeggen we gef mo beuzze! Dat zullen we geire doen!
Namens de hele Raad van Bestuur,

© Kevin Van den Panhuyzen

Marc Michils, de veuzitter
7 november 2020
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“OMARM DE VERANDERING”
Wat is jouw droom voor BRUZZ? Dat was de vraag die we aan meer dan vijftig collega’s stelden bij de
start van het beleidsplan-proces in februari.
Uit die sessies kwamen twee grote thema’s duidelijk naar boven drijven.
• De BRUZZ-ploeg moet haar tentakels meer uitspreiden en in de stad aanwezig zijn. Daar zijn het
nieuws en de verhalen achter het nieuws te rapen.
• BRUZZ is vandaag te weinig een afspiegeling van onze hyperdiverse stad: er moet meer kleur in
ons team en in onze manier van denken komen.
Beide thema’s krijgen een belangrijke plaats in dit plan. Daarnaast hebben we als managementploeg
een aantal uitgebreide gesprekken gevoerd, ook met de Algemene Vergadering en de Adviesraad, in
een zoektocht naar die uitdagingen die voor de toekomst van BRUZZ van kapitaalbelang zijn. We
lieten ons daarbij ook inspireren door de omgevingsanalyse van mediaconsulent Koenraad Deridder.

Dit zijn de leidraden in het beleidsplan:
• Eén van de grote uitdagingen voor BRUZZ is de kwaliteit van de berichtgeving en de verhalen die
we vertellen te verbeteren. Foutloos werken en dieper graven blijven ons keurmerk.

• In de hoofdstad van het land stopt de nieuwsstroom nooit. BRUZZ moet dé referentie zijn voor

nieuws en verhalen uit de hoofdstad en dat zeven dagen per week, waarbij digitaal de focus is voor
de organisatie, met een belangrijke rol voor live en video.

• Om zo veel mogelijk mensen van verschillende doelgroepen te bereiken, moeten we het aantal “ingangen” naar onze content vergroten. Mediagebruikers connecteren met relevante inhoud en pas
op de tweede plaats met een mediamerk, of traditionele kanalen.

• BRUZZ draagt bij tot de taalkundige en culturele verscheidenheid in Brussel door het gebruik en de
kennis van het Nederlands mee te stimuleren. We creëren meertalige content om mensen dichter
bij elkaar en bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel te brengen.

• In dit plan hebben we ruime aandacht voor onze maatschappelijke opdracht. Door de Covid-crisis
wordt die opdracht nog belangrijker. Als hoofdstedelijk medium moeten we meer dan vroeger de
juiste relevante vragen stellen en mee op zoek gaan naar de antwoorden. Dit is geen ideologisch
debat, maar een constructieve zoektocht en de verantwoordelijke keuze om mee vorm te geven aan
een duurzamer, beter, eerlijker Brussel. Dat moet ook zichtbaar zijn in de manier waarop we ons
als bedrijf profileren. Om de stad leefbaar te helpen houden, zetten we duurzaamheid als centrale
waarde voor BRUZZ voorop.

• Als we én duurzaam én meer in de stad aanwezig én zeven dagen per week volwaardig aanwezig

willen zijn, dan vereist dit ook een andere organisatie. Medewerkers die meer extra muros werken,
verhogen onze zichtbaarheid in de stad. De huidige centrale kantoorruimte zal functioneren als een
ontmoetingsplaats van ideeën en informatie.

• En dan die vraag naar meer diversiteit. We zijn vandaag als organisatie te weinig een afspiegeling

van de stad. De manier waarop we met name rekrutering hebben aangepakt in het verleden heeft
nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. We zullen het dus anders moeten aanpakken. Tegelijk
moeten we in ons hr-beleid nog meer de focus leggen op kansen creëren voor jonge mensen.

• Covid heeft ons intussen geleerd dat anders werken mogelijk is. Dankzij telewerken is onze output
nooit stilgevallen. Die lessen nemen we mee de komende jaren. Want zoals het er nu naar uitziet,
heeft het virus onze arbeidsorganisatie en onze manier van leven grondig veranderd.

8
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Tot slot:
we moeten als mediaorganisatie veranderingen blijven omarmen en mee richting geven. Niemand
weet hoe de media en het mediagebruik in de toekomst evolueren, maar het gaat snel en in schokken. Wel lijkt het vast te staan dat het gewicht van digitaal media gebruik media steeds zal toenemen.
In welke distributievormen, met welke apps en met welke sociale media dat zal zijn, is dan weer niet
duidelijk.
Als BRUZZ er binnen vijf jaar nog hetzelfde uitziet als vandaag, dan hebben we in onze opdracht
gefaald. Verandering en ruimte voor experiment zijn sleutelbegrippen in dit beleidsplan. Dat is een
opdracht voor iedereen die bij BRUZZ werkt.
BRUZZ heeft in de vorige vijf jaar een sterke wedstrijd gereden. We kijken vol ambitie en vertrouwen
naar de volgende vijf jaar met als kernwoorden: relevantie, kwaliteit, duurzaamheid.
Dirk De Clippeleir
Algemeen Directeur Vlaams-Brusselse Media

MISSIE
Als Vlaams-Brusselse mediaorganisatie draagt
BRUZZ metkwalitatieve berichtgeving, duiding
en verbinden de projecten actief bij aan
een beter en leefbaar Brussel.

© Saskia Vanderstichele

BRUZZ heeft speciale aandacht voor het
Nederlandstalige stadsleven en verbindt
gemeenschappen met elkaar overtaal en
culturele drempels heen. BRUZZ slaat vanuit
de hoofdstad een brug naar Vlaanderen en
de rest van de wereld.
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DOELGROEP
BRUZZ is er voor iedereen die interesse heeft in onze hoofdstad.
BRUZZ richt zich naar alle Nederlandskundige Brusselaars,
met bijzondere aandacht voor de Brusselse jongeren. BRUZZ richt
zich ook naar mensen van buiten Brussel die de hoofdstedelijke
actualiteit volgen, die in Brussel werken of studeren, of die graag
genieten van het Brusselse aanbod op het vlak van cultuur en vrije
tijd. BRUZZ maakt zijn content ook toegankelijk voor anderstalige
Brusselaars en expats.

10
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STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN
1.

BRUZZ is een relevante, geloofwaardige en impactvolle
mediaorganisatie die dé referentie voor Brussel-nieuws
is. BRUZZ is redactioneel onafhankelijk.

2.
3.

BRUZZ verhoogt de kwaliteit van het aanbod en stelt
kwaliteit boven kwantiteit.

4.

BRUZZ ontwikkelt verder een ambitieuze en performante digitale strategie waarin er ruimte is voor
experiment.

5.

BRUZZ stelt duurzaamheid centraal. BRUZZ is een
voorbeeldorganisatie op het vlak van duurzame journalistiek, duurzame arbeidsrelaties en BRUZZ wil zijn
ecologische voetafdruk maximaal beperken.
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Aan elke strategische doelstellingen zijn een aantal operationele doelstellingen verbonden, over de
verschillende departementen heen.
S.D.1. BRUZZ is een relevante, geloofwaardige en impactvolle mediaorganisatie die dé referentie
voor Brussel-nieuws is. BRUZZ is redactioneel onafhankelijk.
O.D. 1. BRUZZ moet nog meer zichtbaar zijn in de stad en de stad moet zichtbaarder zijn op BRUZZ
O.D. 3. BRUZZ wil er elke dag staan. Zeven dagen per week.
O.D. 13. De naambekendheid van BRUZZ vergroten
O.D. 15. De redactionele strategie van ingangen, labeling en profilering doorvertalen naar de
marketingstrategie.
O.D. 16. De Impact van BRUZZ meten
O.D. 17. Optimale visibiliteit binnen jaarlijks vastgelegde oplagedoelstelling.
S.D.2. BRUZZ verhoogt de kwaliteit van het aanbod en stelt kwaliteit boven kwantiteit.
O.D. 3. BRUZZ wil er elke dag staan. Zeven dagen per week.
O.D. 4. BRUZZ wordt de referentie voor Brussel.
O.D. 7. 	BRUZZ garandeert het continue leertraject voor medewerkers om zo de kwaliteit van de
output te verbeteren.
O.D. 19. BRUZZ zal zijn productieapparaat moderniseren en flexibel uitbouwen mét behoud van de
betrouwbaarheid.
S.D.3. BRUZZ is een maatschappelijk en verbindend project dat een verschil maakt in het dagelijks
leven van de Brusselaar en alle Brussel-gebruikers.
O.D. 2. Binnen het eengemaakte merk voert BRUZZ labels in die de gebruiker centraal stellen
O.D. 9. BRUZZ rekruteert proactief.
O.D. 11. BRUZZ is in 2025 meer een afspiegeling van de stad en de maatschappij.
O.D. 12.	BRUZZ gaat actief op zoek naar (Brusselse) jongeren om hen te laten kennismaken/op te
leiden in een job (binnen de media).
S.D.4. BRUZZ ontwikkelt verder een ambitieuze en performante digitale strategie waarin er ruimte
is voor experiment.
O.D. 5.	BRUZZ plaatst digitaal centraal.
O.D. 6.	BRUZZ wil de digitale strategie technologisch vooruitstrevend organiseren in functie van
de gebruiker en met respect voor de gebruiker.
O.D. 14.	De klassieke marketingaanpak aanvullen met een digitale marketingstrategie.
O.D. 19.	BRUZZ zal zijn productieapparaat moderniseren en flexibel uitbouwen mét behoud van de
betrouwbaarheid.
O.D. 20. BRUZZ zet in op innovatie en het samenwerken met technologische partners.
S.D.5. BRUZZ stelt duurzaamheid centraal. BRUZZ is een voorbeeldorganisatie op het vlak van
duurzame journalistiek, duurzame arbeidsrelaties en BRUZZ wil zijn ecologische voetafdruk maximaal beperken.
O.D. 8.	BRUZZ werkt vanuit een flexibel organisatiemodel zodat talent kan ontwikkelen binnen
onze organisatie.
O.D. 10.	BRUZZ experimenteert op vlak van nieuwe werkvormen op Flagey en daarbuiten.
O.D. 21	BRUZZ zal tijdens dit beleidsplan de huisvesting voor na 2026 onderzoeken.
O.D. 22.	BRUZZ zal een voorbeeldbeeldorganisatie worden op het vlak van duurzaamheid
en wil zijn ecologische voetafdruk maximaal beperken.

ONDERSTEUNENDE OPERATIONELE DOELSTELLING
O.D. 18.	De salesinkomsten structureel doen stijgen.
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INHOUDELIJK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
“BRUZZ gaat nog meer de straat op: Boots on the ground”
De volgende jaren wil BRUZZ versterken wat is opgebouwd: sinds de oprichting hebben de
Vlaams-Brusselse Media een goed werkende crossmediale organisatie neergezet die klaar is voor de
volgende fase in de ontwikkeling. Daarbij staan het verhogen van onze elevantie en kwaliteit en het
verhogen van onze relevantie centraal. We herbevestigen de ambitie om BRUZZ in een snel veranderend landschap zo performant en zo impactvol mogelijk te laten werke. We moeten er in alles
naar streven om de best mogelijke versie van BRUZZ neer te zetten en dat op alle vlakken waarop we
actief zijn.

Vanuit redactioneel oogpunt staan de volgende vragen centraal:
• Welke actieve rol willen we opnemen in de steeds groter wordende versnippering van mediaplatformen en vooral: hoe zetten we een organisatie op
die snel en soepel kan reageren wanneer er nieuwe media of manieren van
mediagebruik met impact opduiken?

• Hoe blijven we tenminste even relevant in een onophoudelijk evolue-

rende stedelijke omgeving? En daarmee samenhangend: hoe zorgen we
ervoor dat Brussel zichzelf herkent in BRUZZ en BRUZZ omarmt ?

• Een volgende uitdaging brengt ons bij de verschillende doelgroepen die we

willen en moeten bereiken, de verschillende gemeenschappen waarmee we
willen connecteren en ook hoe we de band tussen Vlaanderen en Brussel in
de verf kunnen blijven zetten.

• Hoe kunnen we jongeren bereiken die zich afkeren van de traditionele

media? En hoe kunnen we toch een band opbouwen met al die jongeren
die elk jaar afstuderen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs?

• Wanneer we een organisatie willen neerzetten die duurzaam is op alle
vlakken, hoe vertalen we duurzaamheid op inhoudelijk vlak?

Dat zijn de uitdagingen.
De Vlaams-Brusselse Media hebben de afgelopen jaren al een aantal projecten op de rails gezet om
de bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden. Uiteraard hebben, gezien de complexe problematiek, deze initiatieven gemengde resultaten opgeleverd. Alleszins is er een basis die we kunnen
intensifiëren en optimaliseren.
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BRUZZ blijft daarom inzetten op een crossmediaal model waarvan de site het hart is. Rond dat digitale hart situeren zich de bestaande platformen: radio, televisie, magazine, de ‘legacy’ platformen.
Belangrijk is dat BRUZZ die sociale media nog meer dan vandaag zal beschouwen als een volwaardig
extra platform of als extra platformen.
Ook de volgende jaren blijven we werken aan de kwaliteit van onze berichtgeving door in te zetten
op opleidingen, door expertise uit te bouwen, en door het behoud van het systeem van waakhonden
en de klachtenprocedure.

De volgende jaren zullen we extra inzetten op vijf volgende krachtlijnen:
• BRUZZ wil nog meer zichtbaar zijn in de stad en de stad moet nog meer
zichtbaar zijn op BRUZZ.

• BRUZZ blijft het hoofdmerk, maar daaronder laten we een aantal labels
ontstaan om BRUZZ nog efficiënter te profileren bij de verschillende
doelgroepen.

• We willen er elke dag staan, zeven dagen per week.
• We willen een organisatie zijn die garant staat voor kwaliteit én de
referentie is voor nieuws uit Brussel.

• Digitaal staat uiteraard centraal binnen de aanpak van BRUZZ.
Die vertalen we in inhoudelijke operationele doelstellingen.
Deze krachtlijnen vertalen we in de volgende pagina’s in de verschillende strategische en operationele
doelstellingen. Waarbij duidelijk moet worden gesteld dat die alleen gerealiseerd kunnen worden
door een nauwe samenwerking tussen de redactie, human resources, het technische team, en het
sales- en marketing-team. De operationele doelstellingen van de verschillende departementen zijn
daarom ofwel gelijklopend, ofwel nauw met elkaar verbonden.
Kristof Pitteurs
Hoofdredacteur BRUZZ
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O.D. 1. BRUZZ WIL NOG MEER ZICHTBAAR ZIJN IN DE STAD EN
DE STAD MOET ZICHTBAARDER ZIJN OP BRUZZ. (S.D. 1)
De afgelopen jaren was BRUZZ vooral aanwezig bij grote evenementen of specials in de stad.
De zo opgedane ervaring willen de Vlaams-Brusselse Media de volgende jaren integreren in de
dagelijkse werking.

De volgende jaren werkt BRUZZ live vanuit de stad, zowel op radio, televisie, de site als op sociale media.
Dat gebeurt bij grote evenementen, waarbij de elfjuliviering elk jaar één van de speerpunten is, maar
nog meer op dagelijkse basis.
Liveverslaggeving, zeker via de snelle media is steeds belangrijker. BRUZZ brengt verslag uit wanneer
het gebeurt. Liefst rechtstreeks, en dit zowel in beeld (video) als in geschreven vorm. De grenzen
tussen de site, (visual) radio en televisie zullen daarbij meer en meer vervagen. Reporters zullen live
én in beeld inbreken in de radioprogramma’s. Belangrijke persmomenten zullen live te zien zijn op
BRUZZ.be en onze mobiele reporters zullen live verslag uitbrengen op de site én op tv.

Acties:

• We investeren in eenvoudige sets om pop-upradio te maken in de stad.
• We leiden mensen op om met een gsm-set live commentaar te kunnen geven wanneer het
journalistiek opportuun is.

• We maken het mogelijk dat onze reporters van waar dan ook kunnen werken én we moedigen
reporters aan om vanuit de stad te werken.

Brussel en de Brusselaar moeten zichzelf herkennen in BRUZZ.
De relevantie van BRUZZ kan alleen maar worden verhoogd, wanneer onze journalisten hun tentakels kunnen uitspreiden in alle wijken. Dat is de enige manier om verhalen en nieuws uit de wijken
naar boven te spitten, dat is de enige manier om alle bewoners van het gewest via BRUZZ een stem te
geven.
Wil BRUZZ zijn impact vergroten, dan moet de Brusselaar in al zijn facetten -en bij uitbreiding de
Brusselgebruiker - aan bod komen én zich herkennen in onze berichtgeving. Diversiteit, zowel in de
stemmen en in de invalshoeken die aan bod komen, als op de redactievloer is van groot belang.
Daarom ook wil BRUZZ open, doelgericht en proactief op zoek naar nieuw talent.
Acties:
• Journalisten werken vanuit de wijken, wat we intern vertalen als “Boots on the Ground”.
• “Spreekuur” in de wijken, zodat gebruikers en journalisten wederzijdse uitwisselingen hebben,
verhalen kunnen worden aangekaart en ideeën en opmerkingen opgepikt.
• -Intensifiëring van de gemeentewerking waarbij reporters elk een gemeente wordt toegewezen
die ze van heel dichtbij opvolgen.
• Proactief rekruteringsbeleid Dat doen we via talentendagen, medialabs, en opleidingen binnen
BRUZZ zelf (cfr. Personeels- en welzijnsbeleid, O.D.4).
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BRUZZ vergroot de interactie met de gebruikers.
De BRUZZ-gebruiker is niet langer een passieve “ontvanger”, maar krijgt een meer wederzijdse,
verbindende rol. Tijdens de gezondheidscrisis van 2020 werden gebruikers gestimuleerd om via
videoboodschappen hun gevoelens en bedenkingen bij de crisis te formuleren. Die boodschappen
kregen een prominente plaats op de BRUZZ-platformen. Die ervaring wil BRUZZ de volgende jaren
gebruiken om de interactie met de gebruikers te vergroten. BRUZZ-gebruikers worden op termijn
niet louter ontvangers, maar co-creators die onder curatie van de BRUZZ-redactie mee gestalte
geven aan de BRUZZ-output.
Acties

• BRUZZ maakt het voor de gebruiker technisch makkelijker om content (video/foto’s en teksten)
te delen met de redactie.

• BRUZZ zet een werking op om gebruikers te stimuleren en te begeleiden in het maken van
content die kan worden gedeeld via de BRUZZ-platformen.

• BRUZZ richt zich in het bijzonder tot jongeren die we willen aanmoedigen om zelf (gecureerde) content te maken voor één van de BRUZZ-platformen.

• De avondwerking van BRUZZ-radio is vandaag al de plek waar Brusselse jongeren de ruimte

krijgen om te experimenteren met radio maken. In de toekomst wordt de avondwerking nog
beter geïntegreerd in de werking van BRUZZ, zodat de jonge talenten die er actief zijn makkelijker kunnen doorstromen naar de werking overdag.

O.D. 2. BRUZZ PLAATST DIGITAAL CENTRAAL. (S.D. 3)
De Vlaams-Brusselse Media zijn geëvolueerd van vijf media naar één crossmediaal model gebaseerd
op het principe van digital first. Het is nu tijd voor de volgende stap: een model waarbinnen digitaal
én de gebruikers centraal staan.
De centrale redactie - met als hart de centrale tafel waaraan alle redactionele verantwoordelijken samenwerken - en bij uitbreiding de website BRUZZ.be wordt nog meer dan vandaag het hart van onze
werking. Zij zal functioneren als een centrale hub, als de ‘dispatch kamer’ voor de mobiele inhoudelijke medewerkers in de stad en als de cockpit voor alle redactionele beslissingen.
Rond de website “cirkelen” de verschillende platformen. Het snelle nieuws en het livenieuws bereikt
de BRUZZ-gebruikers via het digitale hart. Op de platformen worden het nieuws en de gebrachte
verhalen verdiept of hertaald op maat van de gebruikers. De grenzen tussen de verschillende media
(platformen) zullen daarbij steeds meer vervagen.
Daarom wordt BRUZZ.be de volgende jaren herdacht en nog meer afgestemd op de noden van de
gebruikers.
BRUZZ magazine, historisch gegroeid vanuit de fusie van een cultuur- en actuakrant, evolueert verder naar een eengemaakt stadsmagazine, waarbinnen de Brusselse algemene en culturele actualiteit
verder wordt uitgediept. Op het vlak van cultuurberichtgeving kiezen we voluit voor de journalistieke benadering. BRUZZ blijft een gids in het rijke culturele aanbod van ons gewest en doet dat via
tips en ontwikkelt in de cultuurberichtgeving verder tot een volwaardig en hedendaags journalistiek
medium dat kwaliteit aan relevantie en toegankelijkheid kan verbinden.

Video primeert
De toekomst is visueel. Daarom investeert BRUZZ de volgende jaren verder in de videowerking.
Video wordt belangrijker op alle platformen, zeker op de site en de sociale media, maar ook binnen
de omgeving van (visual) radio.
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BRUZZ bouwt zijn sociale media uit tot volwaardige platformen.
BRUZZ investeert verder in de berichtgeving op de sociale media en trekt digitale talenten aan om
die berichtgeving te stroomlijnen. Alle medewerkers verwerven een minimum aan digitale competenties.

BRUZZ verbetert zijn digitale platformen en verhoogt de interactiviteit.
Het is de bedoeling om de digitale platformen en mediakanalen verder te verbeteren om de beleving
voor de gebruikers te optimaliseren.
Interactiviteit vergroot de betrokkenheid. Interactiviteit zal een nog grotere functie krijgen om de
gebruiker meer deel te maken van BRUZZ. BRUZZ wil gebruikers laagdrempelig en technisch eenvoudig de kans te bieden content en verhalen aan BRUZZ aan te reiken.
BRUZZ.be blijft dé verzamelplek voor onze content. De website is mobile first en is beschikbaar als
native smartphoneapplicatie.
De website BRUZZ.be en mobile app zijn ontwikkeld met de gebruikersbeleving als uitgangspunt.
Acties:

• De website BRUZZ.be en mobile app worden systematisch verbeterd om het gebruiksgemak en
servicefunctie te verhogen.

• BRUZZ wil in 2022 en 2023 een volledig nieuw onlineplatform ontwikkelen de digitale plat-

formen grondig vernieuwen. De precieze vorm van het de digitale platformen zal uitgewerkt
worden in functie van de gebruiker en onze informatie-, service- en verbindende functies.

De platformen zullen samen alle BRUZZ-content aanbieden, maar het aanbod beantwoordt gericht aan de noden van de individuele gebruiker. Het platform zal sterke interactiviteit tussen de
BRUZZ-gebruiker en BRUZZ ondersteunen.
Het onlineplatform moet ook een laagdrempelig instrument voor BRUZZ-gebruikers zijn om nieuws
te melden en usercontent aan BRUZZ te leveren en moet een permanente interactie met de gebruikers mogelijk maken.
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BRUZZ zet in op distributie via derden.
BRUZZ wil de gebruiker bereiken daar waar die zich bevindt, ongeacht of dat via de platformen van
BRUZZ zelf is of via de platformen van derden. Daarom blijven we ook én nog meer inzetten op de
verspreiding van onze content via kanalen van derden, in het bijzonder via de kanalen van partners.
Acties:

• De distributie van BRUZZ-content via platformen van derden (sociale kanalen, nieuwe digitale
kanalen en platformen van partners) wordt uitgebreid.

• BRUZZ-content zal specifiek hertaald en gedifferentieerd verspreid worden, en daarbij wordt
rekening gehouden met de specifieke vormtaal van de verschillende platformen.

Deelbaarheid van content.
De focus is dat de door BRUZZ geproduceerde content een zo maximaal mogelijke impact heeft.
Idealiter gebeurt dit ook maximaal via de eigen kanalen.
BRUZZ verspreidt ook content via kanalen van derden, waarbij de gebruiker naar één van de eigen
mediakanalen wordt geleid. Maar ook wanneer dit niet gebeurt, wordt het bereik van BRUZZ vergroot.
Daarenboven zorgt BRUZZ ervoor dat gebruikers onze content ook kunnen delen via hun eigen
(sociale media-) netwerken.
Acties:

• BRUZZ vergroot verder het bereik van content door maximaal deelbare content te publiceren
op de eigen digitale platformen en bij distributie via derden.

• BRUZZ zal verder bouwen aan samenwerkingen met media- en andere partners om
BRUZZ-content aan te bieden en te verspreiden op distributie- en mediakanalen.

• Indien er nieuwe Vlaamse media- en distributieplatformen ontstaan, zal BRUZZ die onderzoeken en waar mogelijk toetreden.

Klassieke mediakanalen.
BRUZZ blijft op de bestaande klassieke mediakanalen (print, televisie, radio) inzetten.
Ook die zijn constant in verandering, en daar zal BRUZZ op (moeten) inspelen. Daarnaast zullen
er de komende jaren ook afgeleide digitale mediavormen en kanalen bijkomen. Ook die evolutie wil
BRUZZ op de voet volgen.
Acties:

• BRUZZ wil lineaire BRUZZ tv nog beter aanbieden om uitgesteld te kijken. Integrale en afgeleide televisiecontent zullen we meer on demand aanbieden.

• Het televisiekanaal (regionaal beschikbaar via kabeldistributie en online streaming) en het
•
•
•
•

ondersteunend systeem zullen worden aangepast om eenvoudig live video en live captaties uit te
zenden.
Het BRUZZ magazine blijft in gedrukte vorm verspreid worden, maar er zal een verbeterde
digitale versie worden uitgewerkt. De vooropgestelde timing valt samen met de ontwikkeling
van het nieuwe onlineplatform (2023).
Lineaire BRUZZ radio blijft regionaal via FM en streaming (via Radioplayer.be, BRUZZ.be, de
BRUZZ-app e.a.) aangeboden worden.
Digitale audiocontent in de vorm van podcasts e.a. wordt nog meer op diverse platformen on
demand verspreid.
Indien regionale DAB+ wordt uitgerold zal BRUZZ de mogelijkheden ervan onderzoeken.
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O.D. 3. BINNEN HET EENGEMAAKTE MERK VOERT BRUZZ LABELS
IN DIE DE GEBRUIKER CENTRAAL STELLEN. (S.D. 1 + S.D. 2)
BRUZZ heeft de afgelopen jaren een sterk merk neergezet. Dat kon onder meer door consequent te
communiceren vanuit het eengemaakte merk. Die communicatie en die werking hebben onderhand
hun grens bereikt: willen we een duurzame relatie opbouwen met onze gebruikers, is het tijd voor de
volgende stap.
Door het steeds groter wordende aanbod aan mediakanalen en media-content wordt het steeds
moeilijker om de beoogde doelgroepen te bereiken met dezelfde content.
Ook op internet zien we een steeds grotere versnippering optreden: de internetpopulatie valt uit
elkaar in verschillende deelgroepen. Wetenschappers spreken van het splinternet. Daardoor zijn
ingangen - manieren om de content bij de gebruiker te brengen - steeds belangrijker. Hoe meer
ingangen een mediamerk heeft - zowel ingangen via de eigen platformen als via platformen van
derden - hoe beter het beoogde doelpubliek bereikt kan worden. De invoering van labels onder de
koepel van het merk BRUZZ moet het mogelijk maken om het bereik van BRUZZ te verhogen en het
hoofdmerk te versterken.

BRUZZ verhoogt zijn bereik via het invoeren van labels.
De labelwerking staat centraal in de doelgroepenstrategie van BRUZZ.
De labels worden bepaald op basis van de interesses van de gebruikers en overstijgen de verschillende platformen. BRUZZ wil in deze evolueren van een doelgroepenpolitiek gebaseerd op sociaal
demografische verdeling naar een politiek die gebaseerd is op de interesses van de gebruikers.
BRUZZ richtte zich de afgelopen jaren via het label BRUZZ Ket vooral op jonge Brusselaars van 9 tot
13 jaar, over alle platformen heen. Via BRUZZ Culture richt BRUZZ zich op iedereen die geïnteresseerd is in het rijke culturele aanbod van de hoofdstad, zowel op de site en in het magazine als op
radio, tv en de sociale media.
We zouden ook een label kunnen opzetten voor mensen die van het rijke gastronomische aanbod
in Brussel willen genieten of voor alle muziekliefhebbers die interesse hebben in urban music, een
belangrijke doelgroep voor BRUZZ radio.
De invoering van labels past in een digitale mediastrategie waarbinnen de gebruikers centraal staan
en die het mogelijk moet maken om sneller in te spelen op het ontstaan van nieuwe (sociale-) mediavormen.
In eerste instantie vraagt die een duidelijker profilering van onze verschillende platformen. In tweede
instantie is een duidelijke profilering op basis van de labels nodig.
Acties:

• BRUZZ zorgt vanaf 2021 voor een duidelijkere profilering van de bestaande platformen en
bepaalt per platform welke gebruiker we er op welk moment mee willen bereiken.

• BRUZZ wil een label in het leven roepen dat zich specifiek richt op iedereen die geïnteresseerd

is in de Brusselse jeugdcultuur (de ‘Urban of Street”-cultuur) en het Brussels stadsleven; jongeren dus, maar ook iedereen die jong van geest is.
• Opzetten van BRUZZ live, het label waaronder alle live (video-) verslaggeving naar de gebruiker
wordt gebracht en waarmee we ons richten op Brusselaars en Brusselgebruikers die in real-time
op de hoogte willen worden gebracht van wat reilt en zeilt in onze hoofdstad.
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BRUZZ verhoogt zijn relevantie door samenwerkingen op te zetten binnen
het Nederlandstalig netwerk in Brussel en de Rand.
BRUZZ zette de afgelopen jaren in op inhoudelijke samenwerking met verschillende partners, zowel
binnen als buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de volgende jaren blijft het een uitdrukkelijk streven om verder te gaan op die ingeslagen weg. Dit maakt het mogelijk om de voetafdruk en
dus de impact van de Vlaams-Brusselse Media te vergroten.
In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de bestaande samenwerking met onder andere Muntpunt, Huis van Het Nederlands, Ring TV, Randkant, VRT, en de regionale Vlaamse Televisieomroepen. Met de mediahuizen wordt regelmatig content uitgewisseld waardoor BRUZZ reportages ook bij
hen te zien zijn. Met Muntpunt en het Huis van het Nederlands werden projecten opgezet om vanuit
het aanbod te vertrekken om extra content te creëren. Zo herwerkte BRUZZ het Muntpuntproject 1
stad, 19 boeken (een project via het welke Muntpunt elke zomer 19 leesambassadeurs en hun lievelingsboeken in de aandacht plaatst) naar video.
Dergelijke samenwerkingen wil BRUZZ de volgende jaren opvoeren, zowel met de bestaande partners als met nieuwe. Daarbij wordt vooral gekeken naar instellingen uit het middenveld, onderwijsinstellingen zoals de hogescholen en de universiteiten en spelers uit de culturele sector zoals AB, KVS
en aanverwanten.
Daarnaast moeten we nu echt werk maken van structurele partnerships met andere mediabedrijven,
de VRT op kop.
Het is belangrijk dat er niet alleen samengewerkt wordt voor het maken van BRUZZcontent, maar
ook dat de BRUZZcontent wordt gedeeld via de platformen van onze partners.
Acties:

• Aanbieden van een nieuwsfeed met de meest recente nieuwsitems die kan worden geprojecteerd

•
•
•

•

•

22

op de onthaalschermen van onze partners. Zo moet het mogelijk zijn dat op de schermen aan
het onthaal van de verschillende gemeenschapscentra, de Vlaamse instellingen in Brussel en de
cultuurhuizen de BRUZZberichtgeving wordt weergegeven.
Om de band met Vlaanderen te vergroten, zal BRUZZ het weekoverzicht (televisie, De Week
van BRUZZ) gratis aan alle Vlaamse regionale televisiezenders aanbieden. Dat is gratis content
waarrond zij zelf een eigen programmatie, en reclamemogelijkheden kunnen uitbouwen.
De Week van BRUZZ zal ook aangeboden worden via de website van NORTV, de koepelorganisatie van de regionale televisieomroepen in Vlaanderen.
BRUZZ zet in op een samenwerking rond de elfjuliviering in Brussel met de andere regionale
televisiezenders. Die moet het mogelijk maken dat de BRUZZ-captatie ervan in heel Vlaanderen zichtbaar wordt op de regionale zenders en biedt in deze een aanvulling op de verslaggeving
van de nationale openbare omroep die zich hoofdzakelijk op Antwerpen richt..
BRUZZ wil de bestaande partnerships verder uitbouwen en gaat actief op zoek naar nieuwe
partners, zowel binnen als buiten Brussel om zo het bereik en de impact van BRUZZ te doen
groeien. De eerder vermelde BRUZZ-labels kunnen ook duidelijkheid scheppen in onze relaties
met onze partners. BRUZZ kan een label invoeren waaronder al onze acties met de Brusselse
partners een plaats krijgen én waarbinnen we content kunnen plaatsen die wordt gemaakt in
samenwerking met onze partners.
Inhoudelijk legt BRUZZ vooral de nadruk op eigen verhalen. Die worden ook systematisch in
de kijker gezet. Zowel via eigen kanalen, en nieuwsbrieven als via externe kanalen. De redactie
biedt die verhalen vanaf 2022 systematisch aan partners aan. Daarom moeten we blijvend inzetten op structurele partnerships met andere mediabedrijven, de VRT op kop.

BELEIDSPLAN 2021 - 2025 I INHOUDELIJK OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

BRUZZ_Beleidspan 2021-2025_A4_06_56pag.indd 22

4/02/21 21:33

O.D. 4. BRUZZ WIL ER ELKE DAG STAAN. ZEVEN DAGEN PER WEEK (S.D. 2)
Om de relevantie én het bereik te verhogen, groeit BRUZZ verder uit tot een organisatie die zeven
dagen per week de vinger aan de pols houdt.
Tot in 2020 was de weekendwerking ondergeschikt aan de werking op werkdagen. Tijdens nieuwsluwe weekends volstond één redacteur per dag en een halftijdse nieuwsmanager om de nieuwsstroom
te volgen. Alleen was er geen ruimte noch tijd om voor eigen nieuws te zorgen.
Bij grotere gebeurtenissen konden we beter en werden we verplicht om ons te baseren op de berichtgeving van derden. We konden geen eigen keuzes maken.
Wanneer we willen inzetten op meer eigen verhalen, wanneer we nog meer willen werken vanuit de
stad, wanneer we meer videoverslaggeving willen en meer liveverslaggeving, dan gaan we op dit vlak
een belangrijke inspanning moeten leveren.
Zeker wanneer we de verder willen gaan op de ingeslagen weg: BRUZZ wil het verschil maken met
eigen, kwaliteitsvolle journalistiek. Zoiets kan alleen wanneer ook de werking wordt aangepast aan
het mediagebruik van onze lezers/kijkers/luisteraars.
BRUZZ moet er vanaf 2021 ook in het weekend staan.
In eerste instantie willen we de werking van de site versterken maar het is -gezien de verdere evolutie
naar meer live en meer video- niet meer dan logisch dat ook daar in de nabije toekomst meer energie
wordt ingestoken.
Dit alles kan alleen maar door op dagbasis weloverwogen keuzes te maken en een deel van de energie
die daardoor vrijkomt te kanaliseren naar de weekendwerking.

Acties:

• In eerste instantie wordt de bezetting van de centrale redactie in het weekend opgedreven, wat
vooral merkbaar zal zijn op BRUZZ.be.

• In een tweede fase wordt ook de videowerking in het weekend verbeterd.
• Vanaf september 2021 komt er een volwaardig videonieuwsoverzicht op zondagavond.
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O.D. 5. BRUZZ WORDT MEER DAN OOIT DE REFERENTIE VOOR BRUSSEL. (S.D. 4)
BRUZZ is en blijft de referentie voor nieuws uit en over Brussel. Daarnaast worden BRUZZ-medewerkers begeleid en opgeleid om als BRUZZ-expert op te treden bij andere media.

BRUZZ legt de focus op de kwaliteit.
Niet het aantal hits bepaalt het succes van BRUZZ, wel de impact die BRUZZ dankzij de berichtgeving en de acties heeft op het leven van de BRUZZ-gebruikers. Daarom wordt er bewust gekozen
voor meer en beter uitgewerkte eigen verhalen. De kwaliteit Van het aanbod verhogen (kwaliteit
boven kwantiteit) en de foutenlast verminderen staan daarbij centraal.
Daarnaast willen we de informatie over Brussel via ingangen, labels, etc. nog toegankelijker maken
voor de burgers. Dit is belangrijker dan ooit nu het internet steeds meer het domein wordt van
desinformatie en propaganda. Lang leek België bestendig tegen inmenging van andere landen in het
publiek debat of georganiseerde verspreiding van foutieve informatie voor politieke doeleinden.
Met de Corona-crisis zijn ook hier de complottheorie over anti-vaccinatie welig beginnen tieren.
Brussel in het bijzonder dreigt het speelveld te worden van politieke propaganda (probleemwijken,
slecht bestuur, etc.). We zullen bij BRUZZ bijzonder waakzaam zijn voor online desinformatie in en
over Brussel, die counteren waar nodig ook door de toegang tot onze informatie zo crossmediaal
mogelijke te maken omdat dit toelaat ook moeilijker te bereiken doelgroepen te informeren.

Acties:

• BRUZZ kiest voor een dagelijkse focus en een focus op middellange termijn.
• BRUZZ concentreert zich in hoofdzaak op het uitwerken van eigen nieuws en eigen verhalen.
• Door kwaliteit boven kwantiteit te stellen en veeleisend te zijn in het aanbod, maakt BRUZZ
tijd en mensen vrij voor een betere kwaliteitscontrole.

• De opdeling snel nieuws versus verdieping en achtergrond die de afgelopen jaren werd geïn-

troduceerd in de werking wordt verfijnd. Het snelle nieuws (het “wie-wat-wanneer-nieuws”)
gaat online, wordt becommentarieerd in het uurnieuws op de radio en het citynieuws (het
stadsnieuws, elk half uur op BRUZZradio), en verdeeld via Twitter (de snelle media). Het
tragere nieuws (het waarom) krijgt een prominente plaats op de tragere media (televisie,
magazine, ...)
• Permanente opleiding van alle redacteurs.
• Verfijnen van het buddysysteem: Binnen BRUZZ bestond al een systeem waarbij ervaren
medewerkers starters en stagiairs onder hun vleugels nemen en begeleiden. Het is de bedoeling om dat nog verder uit te bouwen en te structureren waarbij van bij de indiensttreding van
nieuwe journalisten, nieuwe freelancers en nieuwe stagiairs een traject met doelstellingen en
evaluatiemomenten wordt uitgetekend.
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BRUZZ leidt redacteurs op tot Brussel-experts.
Eerdere pogingen om BRUZZ-journalisten te laten doorgroeien tot Brussel-experten die ook door
andere (nationale) media werden herkend, kenden beperkt succes deels omdat ze met eigen experten
wensen te werken of omdat ze weinig beroep wensen te doen op experten van andere media.
Daarom werkt BRUZZ een bijkomend traject uit waarbinnen BRUZZ-gezichten nog beter worden
voorbereid op hun rol als BRUZZ-ambassadeur.
De volgende jaren krijgen verschillende medewerkers, nog meer dan vandaag, de mogelijkheid om
expertise op te bouwen, binnen de verschillende domeinen die primordiaal zijn binnen de Brusselse context.. Daarnaast worden ze aangemoedigd en begeleid om opiniestukken aan te bieden aan
derden.
Het is een uitgesproken ambitie om met dit groeitraject in expertise ten laatste in 2025 onze
BRUZZ-gezichten geregeld te zien, te horen of te lezen in de nationale media en bij momenten ook
bij de internationale media die over Brussel berichten .
Vanaf 2021 voert BRUZZ een actief beleid om medewerkers klaar te stomen als gast met een unieke
meerwaarde voor andere media. Medewerkers kunnen zich bovendien verdiepen in bepaalde thematieken en zo expertise uitbouwen

Acties:

• BRUZZ wil het expertiseoverzicht van de redactie blijvend monitoren, definiëren wat er al is en
wat er in de volgende jaren essentieel is.

• RUZZ-experten krijgen camera- en studiotraining en een opleiding interviewtechnieken als
geïnterviewde.

BRUZZ draagt als medium van de Europese hoofdstad Brussel ook in Europa uit.
De Vlaams-Brusselse Media zijn het aan zichzelf verplicht om als toonaangevend medium in de
hoofdstad Brussel en de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel ook in de rest van Europa uit te
dragen.
Daarom wil BRUZZ intensiever samenwerken met andere Europese stadsmedia, in eerste instantie
wordt daarbij gekeken naar de Amsterdamse en Rotterdamse stadszenders AT5 en Open Rotterdam.
Acties:

• De uitbouw van internationale stageprojecten in samenwerking met de belangrijkste Europese
stadsmedia.

• Via een internationale nieuwsbrief de BRUZZ-content onder de aandacht brengen van de Europese media.

• BRUZZ wil de content van BRUZZ International ook in andere Europese steden onder de
aandacht brengen.
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O.D. 6. BRUZZ WIL DE DIGITALE STRATEGIE TECHNOLOGISCH VOORUITSTREVEND ORGANISEREN IN FUNCTIE VAN DE GEBRUIKER EN MET RESPECT
VOOR DE GEBRUIKER. (S.D. 4)
BRUZZ creëert een ambitieuze en performante digitale strategie waarin ruimte is voor experiment.
BRUZZ bouwt tijdens het nieuwe vijfjarenplan een digitale strategie uit. Centraal staat de contentdistributie van BRUZZ in functie van de relatie met onze gebruiker.
De ambitie van BRUZZ is dubbel: enerzijds willen we onze digitale voetafdruk vergroten en meer
mensen bereiken via onze digitale kanalen, binnen Brussel en daarbuiten. Anderzijds willen we ook
bouwen aan een meer duurzame relatie met onze gebruikers, en van eenmalige bezoekers regelmatige bezoekers maken. Daarbij staan kwaliteit en relevantie voorop.
De overkoepelende digitale strategie wordt uitgebouwd op vier pijlers:
• contentdistributie
• analyse
• data & databases
• digital marketing en digital sales
Op het vlak van data heeft BRUZZ nog veel onontgonnen terrein. Het ontsluiten, delen en eventueel
commercialiseren van data, zal de volgende vijf jaar één van de belangrijke (media) thema’s worden.
BRUZZ bekleedt in vergelijking met de andere media een speciale positie op het vlak van contentdistributie.

• BRUZZ heeft een unieke crossmediale werking, met een digitaal platform, social media, radio,
televisie en print.

• Die crossmediale aanpak geeft BRUZZ een sterke startpositie om een datastrategie op te zetten die
met respect voor de privacyregels de contentverspreiding via digitale kanalen kan optimaliseren.

• Op basis van datalearnings kan bepaalde content worden aangeboden aan gebruikers die daarin

specifieke interesse tonen. Verder nog, volgens het principe van ‘serendipity’ (iets vinden dat je
niet aan het zoeken was) kan verrassende content worden aangeboden en de interesse in verhalen
over Brussel worden gewekt.
• Ook het overwegend ontbreken van een betalende relatie, zoals de digitale abonnementsformules
van de krantenuitgevers, geeft BRUZZ zowel uitdagingen als opportuniteiten in de uitbouw van
de digitale strategie.
Om de gebruiker zo goed mogelijk te bereiken en te bedienen is het noodzakelijk het gedrag, contentgebruik en interessesegmenten van gebruikers te verwerken.
De analyse van data uit mediagebruik en gebruikersgegevens zijn onderdeel van de digitale strategie
van BRUZZ. Het doel is om het bereik van de content te vergroten en onze servicefunctie voor elke
gebruiker te versterken met respect voor de privacy van de gebruikers.
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Analyse van mediagebruik & gebruikersdata.
BRUZZ bereikt een grote diverse groep, die onder te verdelen valt in verschillende doelgroepen die
elk getypeerd worden door een eigen mediagebruik..
BRUZZ zal daarvoor een systeem uitwerken dat respectvol en veilig data in kaart brengt met als doel
de gebruiker, waar mogelijk, gepersonaliseerd en relevant content aan te bieden.
Acties:

• BRUZZ zal doelgericht het mediagebruik meten. Het contentgebruik wordt respectvol (en waar van

toepassing anoniem) opgenomen in meetsystemen, om effectiever content te publiceren, om doelgericht gebruikers, nieuwe gebruikers en nieuwe doelgroepen beter te bereiken.
• BRUZZ zal nieuwe technieken uitwerken en samenwerkingen opzetten om nieuwe gebruikers
en doelgroepen op platformen van derden actief te bereiken om de contentdistributie en het
bereik te vergroten.

Personalisatie en contentcuratie.
BRUZZ wil de individuele gebruiker op een relevante en impactvolle manier informeren.
Het aanbod van content op de mediaplatformen wordt bepaald door redactionele en inhoudelijke
keuzes van de BRUZZ-redactie.
Acties:

• Door de integratie en nuttig toepassen van aanbevelingsalgoritmes (algoritmes om de gebrui•
•
•
•

kers gepersonaliseerde content aan te bevelen) willen we de beleving, de gebruiksvriendelijkheid
en de servicefunctie voor individuele gebruikers verbeteren.
BRUZZ zal bij de uitwerking van aanbevelingsalgoritmes vasthouden aan de opdracht van onze
mediaorganisatie. Daarom zal BRUZZ de verdere ontwikkelingen van contentcuratie op basis
van aanbevelingsalgoritmes voor publieke omroepen met extra aandacht opvolgen.
BRUZZ zal de voordelen onderzoeken om in de toekomst aan de gebruiker de mogelijkheid te
bieden om een digitaal BRUZZ-profiel aan te maken.
Een dergelijk digitaal profiel zou bijkomende mogelijkheden bieden voor specifieke personalisatie over platformen heen, gebruikers keuzemogelijkheden voor gebruikersinstellingen bieden en
het moet sterke interactiviteit vereenvoudigen.
Dat kan eventueel in samenwerking met strategische, technische en/of mediapartners. Een digitaal profiel zal voor de gebruiker altijd transparant en vertrouwelijk zijn.

Meetsysteem.
BRUZZ meet op de digitale platformen het gebruik en bereik van content. Dat biedt nuttige inzichten
voor de redactionele werking en strategische keuzes.
Acties:

• Het eigen digitale meetsysteem zal aangepast worden aan de nieuwe strategische doelstellingen
en verder verfijnd worden.

• Zowat alle partijen, Vlaamse mediabedrijven, telecom, mediagroepen, waaronder ook de

regionale omroepen zijn vragende partij voor een crossmediaal meetsysteem. Dat geldt ook
voor BRUZZ. Een dergelijk systeem kan een belangrijke functie, binnen de digitale strategie van
BRUZZ vervullen.
• BRUZZ wil zich als leidinggevend medium in Brussel voor die samenwerking engageren en
actief meewerken in dat gemeenschappelijke project.
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PERSONEELS- EN WELZIJNSBELEID
“BRUZZ richt de blik naar buiten”
Waar we de voorbije vijf jaar het humanresourcesbeleid vooral vanuit het organisatorische aspect
hebben benaderd en verbeterd, is het tijd om onze blik naar buiten te richten.
We maken ons samen klaar voor onze nieuwe uitdagingen. We bouwen verder op vertrouwen,
we omarmen verandering, we gaan samen voluit voor onze gezamenlijke ambities.
De BRUZZ-communicatiestijl is open en transparant. Doelstellingen, budgetten, processen en alle
relevante info zijn transparant voor alle medewerkers en worden regelmatig voorgesteld op personeels- en andere infomomenten.
De BRUZZ-leiderschapsstijl is coachend en ondersteunend. We versterken elkaar om meer zelf
initiatief te nemen en we moedigen proactiviteit bij elkaar aan. Onze feedback reikt verder dan het
klassieke jaarlijkse functioneringsgesprek.
Ad hoc informele en formele gesprekken met de coach worden geïntensifieerd. Een maandelijkse
one-to-one met elke medewerker is een uitgesproken ambitie van de leidinggevenden.
Heel wat hr-processen en -projecten zijn de voorbije jaren structureel uitgewerkt.
Denk hierbij aan een accurate loonverwerking, een goede opvolging van de budgetten, de combinatie van onze verschillende werkvormen (personeel, freelancers en vrijwilligers) en de neerslag
daarvan in een centraal rooster of onze uitgebreide en zeer geapprecieerde stagewerking ...
Al deze processen worden opgehangen aan de belangrijke interne pijlers: OUR BRUZZ, TALENT
BRUZZ, HEALTH BRUZZ, DIVERS BRUZZ met elk hun bekende insteek (zie bijlage). Deze pijlers
bieden ons houvast en garanderen mee de continuïteit van onze werking en ontwikkelen BRUZZ tot
een positieve, innovatieve werkplek.
De goede basis die we gelegd hebben is en blijft een waardevol fundament. Het blijft belangrijk om
dat voldoende en geregeld te expliciteren. Daar kunnen we de volgende jaren nog extra op inzetten.
Zoals ook al duidelijk werd gesteld in de vorige pagina’s is er geen tekort aan ambities voor ons vijfjarenplan. Op het vlak van human resources springen deze ambities eruit:

• We zetten onze werking in een “always on”-modus, we brengen zeven dagen per week nieuws.
Dat heeft een impact op ons organisatiemodel.

• Naast de standaardrollen die bijdragen tot het garanderen van onze nieuwsflow, maken we ruimte
•
•
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•

•

voor projectmatig werken. Dat geeft ons de kans om expertise uit te bouwen en in te zetten op
eigen verhalen.
Die eigen (nieuws-)verhalen halen we, al dan niet via netwerken, uit de stad. Daarom gebruiken
we termen als “meer aanwezig in de stad” en “boots on the ground”.
Dat betekent dan weer dat iedereen van overal zal moeten kunnen werken (het iedereen mobiel-principe) zodat we zonder moeite inloggen vanuit bv. een coworking-space.
In de toekomst zien we de vierde verdieping van het Flageygebouw dus eerder als een plek waar
we elkaar ontmoeten, kunnen bijpraten, over projecten terugkoppelen met collega’s/coach en
vooral kunnen pitchen en brainstormen. De redactieruimte aan het Flageyplein wordt dus, naar
grootstedelijk model, eerder een creatieve ontmoetingsplek dan een klassiek kantoor.
BRUZZ moet de diverse stedelijke omgeving uitstralen in zijn personeelsbestand en zo inspelen
op zijn noden en verwachtingen. Alleen zo halen we de Brusselaar naar BRUZZ en omgekeerd.

Kristel De Wolf
Directeur Human Resources
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Wanneer we bovenstaande ambities vertalen in functie van onze strategische doelstellingen dan krijgen we op het vlak van personeels- en welzijnsbeleid deze operationele doelstellingen:

O.D. 7. BRUZZ GARANDEERT HET CONTINUE LEERTRAJECT VOOR MEDEWERKERS OM ZO DE KWALITEIT VAN DE OUTPUT TE VERBETEREN. (S.D. 2)
In ons personeelsbeleid moeten we inzetten op groeitrajecten met een dubbele focus: we houden
rekening met de vereisten die aan een welbepaalde functie/rol verbonden zijn (een focus op competentiemanagement), maar ook met de persoonlijke talenten die medewerkers in die functie kunnen
ontwikkelen (een focus op talentontwikkeling).
BRUZZ moet blijven investeren in de competenties die medewerkers nodig hebben om wendbaar én
weerbaar te zijn. Mensen moeten niet enkel instant inzetbaar zijn, maar ook op korte, middellange
en lange termijn. Dat vraagt om aangepaste HR-termijnvisies.
Elke opleiding die BRUZZ organiseert of subsidieert, zou op zijn minst deels gericht moeten zijn
op de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden. Medewerkers kunnen zich engageren in
projecten die hen beter wapenen voor toekomstige uitdagingen.
Acties:

• We organiseren intensieve opleidingen voor starters en opfrismodules.
• Persoonlijke opleidingen en coaching vanuit individuele interesses krijgen hun plek binnen het
opleidingsplan.

• BRUZZ organiseert kijkstages bij andere crossmediale partners.
• We zetten Europese redactionele uitwisselingen op.
• We implementeren ‘my training’-module in onze werking: deze tool zal BRUZZ in staat stellen
alle opleidingen te inventariseren en opleidingstrajecten per persoon op te stellen en op te
volgen.
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O.D. 8. BRUZZ WERKT VANUIT EEN FLEXIBEL ORGANISATIEMODEL ZODAT
TALENT KAN ONTWIKKELEN BINNEN ONZE ORGANISATIE. (S.D. 5)
BRUZZ wil de juiste mensen op de juiste plaats. Wat doen we als we talent bij een medewerker
ontdekken dat niet meteen voortbouwt op diens functieomschrijving?
Investeren in talentontwikkeling is en blijft een win-win voor werkgever en medewerker. Dankzij
talentontwikkeling hebben medewerkers de juiste ingesteldheid en competenties om te blijven
meedraaien in de steeds veranderende context. Bovendien zorgt talentontwikkeling ervoor dat de
medewerker voldoende uitdaging heeft en gemotiveerd blijft.
BRUZZ engageert zich om samen met medewerkers de volgende jaren te bekijken welke onverwachte talenten en verwachtingen ze hebben en na te gaan in hoeverre die passen binnen de organisatiecontext en doelstellingen.
De output moet gegarandeerd blijven, maar waar het kan stellen we ons in de organisatie flexibel op.
Omgekeerd verwacht BRUZZ een volwassen en professionele houding van de medewerker in deze
aanpak en worden bij aanvang van elk traject duidelijke minimale verwachtingen van responsabilisering vastgelegd.
Acties:
We schrijven een duidelijke visie op talentmanagement uit.
BRUZZ organiseert loopbaangesprekken met speciale aandacht voor talentontwikkelingstrajecten.
We maken tijd en ruimte voor projecten op maat van de medewerker.
We geven vorm aan een BRUZZ-protocol waarin de wederzijdse verwachtingen worden neergeschreven.
• BRUZZ wil medewerkers stimuleren om nieuwe /verschillende rollen op te nemen in de organisatie. Persoonlijke flexibiliteit en inzet voor de groei van de organisatie gaan daarbij op een
natuurlijke manier samen.

•
•
•
•

O.D. 9. BRUZZ REKRUTEERT PROACTIEF. (S.D. 3)
De ”5 voor 12-recruitment”, waarbij ondernemingen enkel actie nemen wanneer er een dringende
vacature is, werkt niet meer. Proactief, op regelmatige basis gesprekken hebben met potentiële
kandidaten die kunnen matchen met de organisatie is veel efficiënter. We leggen op die manier een
‘talentenpool’ aan.
Die kandidaten worden aangebracht vanuit verschillende hoeken: kennissen van medewerkers/
contacten door netwerken, samenwerkingen/stagiairs, studenten en vrijwilligers/freelancers. Deze
kandidaten erkennen BRUZZ als een platform en een omgeving om zichzelf te ontwikkelen.
Acties:

• We houden “BRUZZ connect”-gesprekken vanuit personeelsbeleid.
• BRUZZ wil talentendagen organiseren.
• BRUZZ wil elke medewerker en stakeholders inzetten als BRUZZ ambassadeur.
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O.D. 10. BRUZZ EXPERIMENTEERT OP VLAK VAN NIEUWE WERKVORMEN OP
FLAGEY EN DAARBUITEN. (S.D. 5)
We willen als BRUZZ letterlijk in de stad kunnen werken, verhalen uit die stad halen. Daarom maken we iedereen klaar volgens het “iedereen mobiel-principe” of “boots on the ground”.
We passen onze werking én technisch én organisatorisch zo aan dat iedereen vanuit de stad bv. beeld
kan doorsturen, een interview kan uitschrijven, een Instagram-story kan posten ... Elke medewerker
wordt met laptop en smartphone zo uitgerust dat die niet genoodzaakt is om naar de redactie aan het
Flageyplein te komen om zijn of haar verslag te maken, maar bijvoorbeeld van een gemeenteraad live
bijdrages voor de verschillende platformen online kan plaatsen of doorsturen.
Bovendien houdt BRUZZ de komende jaren vast aan het principe van gedeeltelijk thuiswerken.
Dat heeft veel voordelen. Enerzijds voelt de medewerker zich flexibeler en productiever, het is goed
voor de balans tussen werk en privé, het scheelt reistijd en het is beter voor het milieu. Anderzijds
blijft regelmatig samenkomen op kantoor met dit gedeeltelijkthuiswerkbeleid gegarandeerd. Aandachtig blijven voor het belangrijke evenwicht tussen thuiswerk en de goeie teamgeest en -werking
op kantoor is noodzakelijk.
In de toekomst noemen we dit hybride werken.
Daarvoor is een hele heroriëntering van onze werkruimte nodig. Flexdesken en cleandesken zijn
al ingeburgerd, maar BRUZZ wil ook op dit vlak innoveren en nog een stap verder gaan. We willen
dat onze redactielokalen evolueren naar een ontmoetingsplek. Medewerkers komen naar kantoor
als ze willen brainstormen, voor creatieve processen of wanneer ze willen terugkoppelen met hun
“buddy”. De medewerker kan er zelf voor kiezen om activiteiten die je in je eentje moet doen en
waarvoor je geconcentreerd moet werken, bv. van thuis of vanuit een locatie in de stad te doen.
Anno 2020 is een controlerende organisatie niet langer het juiste model voor de nieuwe werkvormen.
De Vlaams-Brusselse Media moeten evolueren naar een organisatie waar vertrouwen centraal staat.
Dat betekent op een andere manier omgaan met opdrachten. De verantwoordelijken kijken naar het
resultaat en de kwaliteit, en niet meer zozeer naar de kwantiteit.
Natuurlijk zijn er bepaalde rollen die strak geregisseerd worden om onze werking te garanderen,
maar in de toekomst gaan we naar een combinatie van werken, waarbij die rollen gegarandeerd blijven én er resultaatgericht wordt gewerkt.
Belangrijk hierbij is dat de coach medewerkers ondersteunt en (bij)stuurt indien nodig. Want als we
met BRUZZ evolueren naar een meer projectmatige werking, dan hebben medewerkers nood aan
houvast, een frame. BRUZZ verwacht dan weer de juiste ingesteldheid van de medewerker. Die is
gebaseerd op autonomie, hands on-mentaliteit, proactiviteit en zelforganisatie.
Acties:
BRUZZ organiseert de buddyships /mentors voor jonge of nieuwe collega’s.
We stellen ad hoc teams samen bij grote crossmediale projecten.
We brengen samen de beste coworking-spaces in kaart.
BRUZZ zet een beleid op rond hybride werken.
BRUZZ zorgt voor coaching in leidinggeven in de nieuwe vertrouwende organisatiecultuur.
BRUZZ zet een aangepast intern communicatiemodel op (digitale communicatie- en vergadersystemen, maandelijkse one-to-one’s).

•
•
•
•
•
•

34

BELEIDSPLAN 2021 - 2025 I PERSONEELS- EN WELZIJNSBELEID

BRUZZ_Beleidspan 2021-2025_A4_06_56pag.indd 34

4/02/21 21:33

O.D. 11. BRUZZ IS IN 2025 MEER EEN AFSPIEGELING VAN DE STAD
EN DE MAATSCHAPPIJ. (S.D. 3)
BRUZZ voert een actief beleid rond inclusie en diversiteit. Die diversiteit wordt een organisatiekeuze,
we onderkennen uiteraard de meerwaarde van een ploeg medewerkers die divers is samengesteld.
Diversiteit voor BRUZZ omvat alle mogelijke vormen van diversiteit, zonder exclusie: gender/leeftijd/etnische afkomst/sociale klasse/overtuigingen, enz.
Een mogelijke consequentie van die keuze is dat toekomstige medewerkers soms minder formele
kwalificaties bezitten, maar wel een bijzondere affiniteit met bepaalde doelgroepen of ingangen
of specifieke talenten hebben. BRUZZ engageert zich dan met intensieve coaching en begeleiding
tegenover die talentvolle medewerkers.

• De samenwerking met Globe Aroma is hier een goed voorbeeld van. Tijdens het jaar 2021 zal

BRUZZ medialabs organiseren voor onder meer vluchtelingen-journalisten. In 2022 loopt één
deelnemer gedurende een jaar bezoldigde stage bij BRUZZ.

• De instroom bij BRUZZ ligt in toenemende mate in lijn met de (Brusselse) maatschappelijke
diversiteit. BRUZZ wil dat realiseren in alle geledingen van de organisatie. De ambitie is het
grootst op redactievlak.

• BRUZZ probeert deze principes ook te realiseren op bestuurlijk vlak. De Raad van Bestuur van

VBM werkt in het voorjaar van 2021 een voorstel uit voor aanpassing en update van de corporate
governance regels m.b.t. de samenstelling van de bestuursorganen, de criteria voor samenstelling,
de taken van de diverse bestuursorganen en de algemene goede werking van de hele organisatie.

Acties:

• BRUZZ zorgt voor een structureel verankerd inclusief diversiteitsbeleid waarbij we sensibiliseren over de thema’s diversiteit, gelijke kansen en neutraliteit.

• BRUZZ werkt met een diversiteitscoördinator, een actieve kerngroep en stelt een duidelijk
actieplan op.

• We evolueren verder van een reactief naar proactief aanwervingsbeleid.
• BRUZZ heeft een garantielabelen reputatie van gelijke kansen bij instroom, doorstroom en
tewerkstelling.

• We zoeken naar een samenwerking met studenten master gender en diversiteit om een onderzoek op te zetten rond toegankelijkheid.

• We gaan samenwerkingen aan met sociale werkplaatsen voor o.a. de verdeling van het magazine.
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O.D. 12. BRUZZ GAAT ACTIEF OP ZOEK NAAR (BRUSSELSE) JONGEREN OM
HEN TE LATEN KENNISMAKEN/OP TE LEIDEN IN EEN JOB (BINNEN DE
MEDIA). (S.D. 3)
BRUZZ wil de volgende jaren niet alleen de opdracht van erkende hub tussen opleiding en werk
blijven vervullen, maar daarnaast ook stagemogelijkheden aanbieden voor onder meer secundaire
scholen. Tot nog toe lag de focus op universiteiten en hogescholen.
Daarenboven wil BRUZZ:

• een actieve rol opnemen als partner in het duaal leren.
• de trend voorzetten om stagiairs en vrijwilligers te laten doorgroeien in de dagelijkse werking.
• via samenwerkingen met jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen en lokale initiatieven creatieve

projecten, talentendagen of medialabs laten ontstaan. BRUZZ reserveert een jaarlijks budget om
die projecten te begeleiden en te professionaliseren.

Acties:
We organiseren medialabs, mediadagen, “zomerkampen” met verschillende Brusselse verenigingen
BRUZZ houdt een jaarlijkse open BRUZZ-dag
We moedigen werkloze, jonge (media)makers aan om inleefstages via Actiris en OCMW te volgen.
BRUZZ garandeert een maximaal aantal stageweken.
We verbreden onze stagewerking naar andere onderwijsinstellingen (secundaire Europese technische scholen).
• We worden een partner in duaal leren.

•
•
•
•
•
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MARKETING, DISTRIBUTIE & SALES BELEID 2021-2025
“BRUZZ maakt een verschil”
BRUZZ wil de komende vijf jaar zijn impact en relevantie als mediamerk verhogen, en een verschil
maken in het leven van zijn gebruikers. Die verhoogde impact en relevantie moet resulteren in een
duurzame, trouwe relatie met de gebruikers.
Vanuit marketing, sales en distributie wil BRUZZ mee een WAW-merk neerzetten. We maken
BRUZZ bekend bij onze lezers, kijkers en luisteraars, die zichzelf én Brussel herkennen in BRUZZ en
vertrouwen op BRUZZ voor nieuws, betrouwbare informatie en mooie verhalen uit de stad.
Ook voor partners en adverteerders wil BRUZZ een verschil maken. Voor partners, die op hun samenwerking met BRUZZ vertrouwen om sterker te worden. Voor adverteerders, die kunnen rekenen
op BRUZZ om hun boodschap bij het publiek te brengen.
Daarom doen we BRUZZ ook vanuit marketing, distributie en sales verder groeien. De fundamenten zijn daartoe gelegd in de vorige beleidsperiode, en laten ons toe verder te bouwen: op een brede
verdeling van het magazine, naar een groter bereik en een grotere naambekendheid, en een bredere
klantenportefeuille.
Ineke Le Compte
Commercieel Directeur BRUZZ
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Marketing
BRUZZ ondersteunt en versterkt zijn bekendheid en positionering bij het publiek als dé referentie
voor nieuws en cultuur in Brussel via marketing. BRUZZ marketing belicht de aanwezigheid en
visibiliteit van BRUZZ in de stad.

O.D. 13. DE NAAMBEKENDHEID VAN BRUZZ VERGROTEN (S.D. 1)
De eerste stap in het doen stijgen van het bereik is BRUZZ bekend maken bij nieuwe potentiële
gebruikers. BRUZZ wil als mediamerk bekender worden bij zowel Nederlandstalige en anderstalige
doelgroepen en zal marketingacties opzetten om zowel de spontane als de algemene naambekendheid te doen stijgen. Net zoals het bereik wordt de naambekendheid van BRUZZ op structurele
manier gemeten in de tweejaarlijkse BRUZZ bereikstudie.

O.D. 14. DE KLASSIEKE MARKETINGAANPAK AANVULLEN MET EEN DIGITALE
MARKETINGSTRATEGIE (S.D. 4)
BRUZZ hanteert een brede marketingaanpak op basis van campagnes, events en partnerships.
BRUZZ focust daarbij op de eigen inhoudelijke troeven (redactiemarketing) en acties. Daarnaast zet
BRUZZ ook op het zeer brede vrijdetijdsaanbod van Brussel in de verf, met Brussel als ‘te ontdekken’
stad als centraal thema.
In het komende vijf jaar schakelt BRUZZ naast de klassieke en evenementiële marketingtools ook
digitale en social media marketingacties in om de BRUZZ-content en -acties bekend te maken bij
het publiek. Die marketing-inspanningen schrijven zich in de globale digitale strategie van BRUZZ.
Daartoe zorgen we voor de uitbouw van de interne digitale marketingexpertise en de professionalisering van het gebruik van data en databases, met respect voor de privacywetgeving.
BRUZZ zet sterk in op verbinding: samenwerkingen en projecten die mensen bij elkaar brengen en
de relevantie van BRUZZ binnen het Brusselse weefsel verhogen.
BRUZZ bouwt partnerships uit met Nederlandstalige actoren (binnen cultuur, onderwijs, gemeenschapsvorming, media,…) in Brussel.
BRUZZ heeft ook in de marketingwerking aandacht voor diversiteit en gelijke kansen, onder meer
binnen zijn partnerships, de stagewerking en de werking met vrijwilligers.
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O.D. 15. DE REDACTIONELE STRATEGIE VAN INGANGEN, LABELING EN PROFILERING DOORVERTALEN NAAR DE MARKETINGSTRATEGIE. (S.D. 1)
De marketingplanning van BRUZZ is een vertaling van de strategische lijnen zoals die door de
verschillende samenwerkende departementen worden onderschreven en in het beleidsplan zijn
uitgewerkt. Samen met de redactie werkt de marketingploeg een vertaalslag uit van de labels naar
doelgroepen en bijhorende acties.
De labels zijn een (op te zetten) aanpak om de BRUZZ content te verpakken en te duiden naar de
gebruikers toe. Met een label spreekt BRUZZ zijn publiek aan op diens interesse in een bepaalde
thematiek. Een doelgroep wordt op die manier niet zozeer afgebakend volgens sociodemografische
kenmerken, dan wel volgens affiniteit en interessesfeer. De labels worden gebruikt om content te kenmerken, over het type content (tekst, beeld, radio, video) en de kanalen (print, radio, televisie, online,
social media) heen. Voor cultuurliefhebbers hebben we met ‘BRUZZ Select” reeds de eerste stappen
gezet in de richting van een contentlabel. Ook ‘BRUZZ Ket’ is een label, het verwijst naar de content
die we maken voor een door Brusselse ketten van 9 tot 13 jaar.
BRUZZ heeft in zijn marketingacties speciale aandacht voor manieren en samenwerkingen om de
Brusselse jeugd aan te spreken. Ook zoeken we naar wegen om (binnen het budgettair kader) de
brug te slaan naar Vlaanderen en BRUZZ als dé informatiebron over Brussel bekend te maken. Dat
kan via partnerships, marketingacties, communicatiecampagnes en het inschakelen van BRUZZ
magazine (zie distributie magazine).

O.D. 16. DE IMPACT VAN BRUZZ METEN. (S.D. 1)
• Van maand- naar weekbereik
De relevantie en de impact van BRUZZ reflecteert zich onder meer in de bereikcijfers uit de BRUZZ
Bereikstudie. Omdat BRUZZ een duurzame en trouwe relatie met zijn gebruikers ambieert, zullen
we onze (research)focus binnen de bereikstudie verschuiven van maandbereik naar weekbereik. Het
weekbereik geeft weer hoeveel unieke gebruikers minstens één keer per week onze media gebruiken.
Het is de ambitie van BRUZZ om de groep trouwe gebruikers te doen aangroeien. Binnen het (geografische) kader van de Bereikstudie vertaalt die ambitie zich alvast in een groeitarget van 10% in
het BRUZZ weekbereik tegen het einde van de nieuwe beleidsperiode.

• Andere analyses
Daarnaast hanteert BRUZZ een digitale rapportering om bezoekersaantallen en leesgedrag in kaart
te brengen. Tenslotte wenst BRUZZ mee te stappen in het project van het crossmediaal meetsysteem
dat wordt opgezet door de VRT, dat nog meer inzage moet geven in het lees-, surf-, kijk- en luistergedrag van onze gebruikers. Naast de opvolging van kwantitatieve parameters zal BRUZZ ook een
kwalitatieve bevraging bij zijn gebruikers. Die bevraging wordt opgezet vanaf 2021.
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Distributie BRUZZ magazine
Als weekblad is BRUZZ magazine een sterk zichtbaar medium en venster op de Brussel-content. Het
magazine zorgt voor een fysieke aanwezigheid in de stad en bij de mensen thuis. Ook de BRUZZ
displays in de metrostations en tal van andere publieke locaties geven het merk BRUZZ een grote
visibiliteit.

O.D. 17. OPTIMALE VISIBILITEIT BINNEN JAARLIJKS VASTGELEGDE
OPLAGEDOELSTELLING: (S.D. 1)
BRUZZ magazine geeft (een selectie van) de BRUZZ content een brede verspreiding op een hoge
oplage van meer dan 50.000 exemplaren. De wereld van de media verandert echter snel, en vandaag
kan niet worden voorspeld of de distributievorm op papier, op een hoge oplage, binnen vijf jaar nog
de juiste is. We dienen dit van jaar tot jaar te evalueren. De optimale oplage van het magazine en het
bijhorende distributieplan zal jaarlijks in het werkingsprogramma vastgelegd.
Voor het eerste jaar van het vijfjarenplan is het onze ambitie om het magazine te verdelen op
55.000 exemplaren, met 35.000 abonnees en 20.000 exemplaren voor de losse verdeling als streefdoel. Een deel van de jaarlijks vast te leggen oplage wordt gereserveerd om de visibiliteit van BRUZZ
te verhogen in Vlaanderen.
Met een oplage van 55.000 exemplaren zet BRUZZ magazine zich geloofwaardig naast landelijke
kwaliteitstitels zoals De Morgen, De Standaard en Le Soir. Naast uithangbord en kanaal van BRUZZ
is het magazine ook een sterk advertentiemedium dat partners en adverteerders op een laagdrempelige manier toelaat hun boodschap bij een groot publiek te brengen.

Acties:

• Actieve abonnementenwerving en verdeling met extra aandacht voor Vlaanderen

BRUZZ wil via actieve abonnementenwerving de uitstroom van abonnees opvangen en het
abonnementenaantal van 35.000 abonnees stabiliseren. Het BRUZZ abonneebestand kent een
structurele daling, in lijn met de algemene evoluties in mediagebruik. Digitaal wint aan belang.
Oudere lezers met een mono-leescultuur (print) sterven uit. Ook de verhuizing van Vlamingen
uit Brussel is een factor.
Een abonnement op BRUZZ magazine is gratis voor wie in het Brussels Gewest woont, het kost
25 euro voor geadresseerden buiten Brussel.
Een aparte doelgroep zijn de Vlamingen met een Brussel-focus en de Vlamingen die woonwerk verplaatsingen maken naar de hoofdstad en op die manier een relatie met Brussel
opbouwen. BRUZZ wil via abonnementenwerving en speciale aanbiedingen de brug slaan die
doelgroep en het abonnee-aantal in de Rand rond Brussel en in Vlaanderen doen stijgen. Zo’n
aanbieding kan een gratis abonnement (buiten Brussel zijn), of een gratis proefabonnement ter
kennismaking. Binnen Brussel krijgen de nieuwkomers extra aandacht.

• Centralisatie en activatie B2C-databases
De abonnementenwerving wordt ondersteund door de optimalisatie van de databases, de opzet
van een CRM-systeem en doorgedreven (digitale) marketing.

• Fijnmazige aanwezigheid via losse distributie
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BRUZZ wordt ook verdeeld via losse distributie en kan gratis worden opgepikt op 600 adressen in de
stad en de rand rond Brussel. BRUZZ heeft daartoe verschillende soorten displays, bijvoorbeeld in de
metro of in cultuurhuizen.
BRUZZ wil ten volle profiteren van de zichtbaarheid via de binnen- en buitendisplays en de contactkans met het magazine te verhogen door het distributienetwerk geografisch en sectorieel te optimaliseren.
Voor een verdeling in Vlaanderen wordt in Vlaamse steden een testproject worden opgezet met grote
culturele huizen en bibliotheken.
De vergroening van de distributiewijze (bijvoorbeeld via fietskoeriers die op hun beurt zorgen voor
extra zichtbaarheid) wordt verdergezet.
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Sales
BRUZZ genereert eigen middelen uit de advertentieverkoop, die (gedeeltelijk) worden aangewend
voor alle kosten die door BRUZZ worden gemaakt op vlak van sales en van marketing. Ondanks de
uitdagingen van de advertentiemarkt en het snel veranderende medialandschap gelooft BRUZZ dat
er ruimte is om groei te realiseren in de advertentie-inkomsten.

O.D. 18. DE SALESINKOMSTEN STRUCTUREEL DOEN STIJGEN
– ONDERSTEUNING VOOR ALLE SD’S
In de vorige beleidsperiode lag het aandeel eigen middelen uit publiciteit op gemiddeld 9,5% van de
volledige werkingsportefeuille (het coronajaar 2020 buiten beschouwing gelaten). Het is de ambitie
van BRUZZ om de middelen uit publiciteit te doen groeien naar een aandeel van 15% (1,35 miljoen
euro), een stijging van 50% ten opzichte van de gemiddelde jaarinkomsten in de voorbije beleidsperiode (met abstractie van het coronajaar 2020).
BRUZZ wil daartoe het volledige potentieel van de Brusselse reclamemarkt aanboren. BRUZZ ziet
mits een proactieve salesaanpak ruimte voor groei bij bestaande adverteerders en de mogelijkheid
om nieuwe adverteerders aan te trekken. Daartoe zal BRUZZ zijn commerciële werking verder
professionaliseren en het salesteam uitbreiden met één extra saleskracht (in 2023). Het geloof van
BRUZZ in het groeipotentieel van zijn advertentie-inkomsten is gebaseerd op de ervaring uit de
voorbije beleidsperiode en recente contacten met adverteerders en potentiële adverteerders. BRUZZ
ziet de eerste groeikansen in overheidscommunicatie en recruteringscommunicatie en de verdere
uitbouw van de cultuurcommunicatie. De voorspelde groei wordt zeer geleidelijk opgebouwd, met in
de eerste jaren een herstelperiode na de terugval door de coronacrisis.
Acties:

• Sterk advertentie-aanbod

BRUZZ biedt een unieke mediamix aan van vier performante kanalen: online (BRUZZ.be),
print (BRUZZ magazine), radio en televisie. Daarmee biedt BRUZZ aan partners en adverteerders toegang tot een grote doelgroep van mensen (lezers, kijkers, luisteraars) met een actieve
interesse in Brussel. BRUZZ verfijnt dat aanbod en zorgt voor gerichte communicatie naar de
adverteerders.

• Actieve prospectie

BRUZZ wil het aantal adverteerders die de kanalen van BRUZZ inschakelen voor hun communicatie vergroten en BRUZZ ook langs die weg breder verankeren in het Brussels economisch
en cultureel weefsel. BRUZZ zal daartoe focussen op de ontwikkeling en uitbreiding van de
klantenportefeuille via actieve prospectie bij culturele organisaties, overheden, regionale adverteerders en nationale adverteerders met een Brusselse doelgroep.

• Persoonlijk advies

BRUZZ verleent persoonlijk advies aan de partners en adverteerders voor optimale, multimediale communicatie-campagnes tegen een laagdrempelig advertentietarief, aangepast aan de
budgettaire mogelijkheden en communicatiedoelstellingen van de adverteerder.

• Performant B2B-merk

BRUZZ zet zichzelf op de radar als krachtig B2B-merk bij adverteerders, reclamebureaus en
mediacentrales, en maakt zichzelf bekend als performante advertentiepartner. BRUZZ positioneert zich bij die doelgroepen als ‘regionaal mediamerk met een nationale uitstraling’.

• Digitale strategie

Ook Sales krijgt een hoofdstuk in de nieuwe globale digitale strategie, waarbij BRUZZ de technische ontwikkelingen en mogelijkheden op vlak van digital advertising volgt en evalueert in
het licht van de algemene opdracht van BRUZZ.
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TECHNOLOGIE & PRODUCTIEBELEID
“BRUZZ stelt de gebruikers centraal”
De afdeling Technologie & Productie faciliteert de strategische doelstellingen van BRUZZ. De creatie, productie en de doelgerichte distributie van content kunnen alleen als er een grondige en kwaliteitsvolle technologische ondersteuning is. Dat is een uitdaging, zeker wanneer we rekening houden
met de veranderende mediaconsumptie van gebruikers.
Kwaliteit, productiesnelheid en doelgericht publiceren op gebruiksvriendelijke mediaplatformen
worden steeds belangrijker om nieuws en verhalen daadwerkelijk tot bij de gebruikers te brengen.
In de operationele doelstellingen staan de mediamaker én de eindgebruiker centraal.
BRUZZ zet niet alleen in op de eigen gebruiksvriendelijke digitale mediaplatformen, ook de verdeling van onze content via platformen van derden is een speerpunt in onze werking.
Ook de klassieke mediakanalen van BRUZZ zijn allesbehalve een statisch gegeven en blijven
vernieuwen en innoveren, ook op technisch vlak. De verschillende media zijn nauw verweven met
elkaar en zullen dat in de toekomst nog meer zijn. De mediavormen maken deel uit van een groter
crossmediaal ecosysteem en dat vertaalt zich ook in de manier waarop BRUZZ content maakt. Daarbij staat een geïntegreerde en efficiënte werking centraal.
Op technologisch vlak leidt dat tot volgende focuspunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwalitatieve contentproductie
Betrouwbaar crossmediaal productieapparaat
Flexibele productietools voor mediamakers
Gebruiksvriendelijke (digitale) mediaplatformen
Gebruikers-respectvolle data-analyse in functie van doelgerichte contentdistributie
Laagdrempelige interactiviteit
Innovatie
Duurzaamheid embedden in de organisatie
Sterke technische partners

Karel Feys
Technisch directeur BRUZZ
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O.D. 19. B RUZZ ZAL ZIJN PRODUCTIEAPPARAAT MODERNISEREN EN FLEXIBEL
UITBOUWEN MÉT BEHOUD VAN DE BETROUWBAARHEID. (S.D. 2 + SD 4)
BRUZZ heeft een betrouwbaar en geïntegreerd productieapparaat uitgebouwd. Het productieapparaat is een dynamisch geheel van systemen (redactioneel, ICT, productioneel, publicatie en distributie), dat systematisch wordt aangevuld en vernieuwd, volgens de noden van de gebruikers. De
verschillende mediavormen kunnen vertrouwen op een stabiele en gebruiksvriendelijke technische
omgeving die daarenboven betaalbaar is gebleven.
Het productieapparaat is de ruggengraat van onze moderne mediaorganisatie en zal de toekomstige
noden rond contentproductie en contentdistributie moeten ondersteunen.

Modern en flexibel productieapparaat.
Met elke nieuw platform ontstaat ook de nood aan een nieuwe vormtaal, met elke hertaling van een
verhaal naar een specifiek platform groeit de noodzaak aan de juiste technologische ondersteuning.
Het is de uitdaging om de nieuwe vormen geïntegreerd te ondersteunen samen met het ondersteunen van veranderingen binnen de bestaande vormen.
Audiovisuele productie komt los van een fysieke werkomgeving waarbij nieuwe connectiviteit en
compacte draagbare technische apparatuur de flexibiliteit, productiesnelheid en de inzetbaarheid
laten groeien.
Verdere automatisering van systemen, gespecialiseerd personeel en systematisch technische opleidingen van de medewerkers zijn een vast onderdeel van de werking.
Acties:

• In 2021 wordt de MAM (het media asset managementsysteem) voor alle mediaproducties via
telewerk bereikbaar.

• Aanpassing van het productieapparaat in functie van de distributiekanalen in 2021. De
play-outsystemen voor video, radio en audio worden vernieuwd.

• De evolutie van vijf verschillende media naar één centrale redactie is bijna afgerond. In 2022

wil BRUZZ die eenmaking afronden met de introductie van een crossmediaal redactie/planningssysteem. Dat moet niet alleen de interne werking stroomlijnen, maar er mee voor zorgen
dat redactionele samenwerkingen met andere mediaorganisaties technisch eenvoudiger worden.
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Mediaproductie vanuit de stad.
Het productieapparaat moet het mogelijk maken dat elke maker autonoom de eindgebruikers bereikt.
BRUZZ zal een modern werkbeleid uitwerken waarin thuis- en telewerk een belangrijke plek krijgen.
Het productieapparaat wordt aangepast om dat principe volwaardig te ondersteunen.
BRUZZ wil meer in de stad aanwezig zijn. Daarom zal de productie van content, het capteren van
verhalen en het live-uitzenden en verslag uitbrengen, technisch eenvoudiger worden gemaakt.
Acties:

• BRUZZ wil alle medewerkers een individuele toolbox ter beschikking stellen. Die toolbox is een
geheel van hard- en software voor redactiewerk, contentproductie en publicatie, die zowel op
kantoor als in de stad kan worden gebruikt. Uiteraard is deze toolbox verbonden met het grotere productieapparaat, waardoor de geïntegreerde werking mogelijk blijft. Medewerkers zullen
beschikken over de nodige apparatuur om van elke plek live verslag uit te brengen.
• Bij grotere captaties blijven we de BRUZZ-bus inzetten om zo ook de komende jaren de zichtbare aanwezigheid in de stad verder te versterken.
• BRUZZ-medewerkers zullen binnen het opleidingsprogramma systematisch worden bijgeschoold op technisch vlak.

O.D. 20. BRUZZ ZET IN OP INNOVATIE EN HET SAMENWERKEN
MET TECHNOLOGISCHE PARTNERS. (S.D. 4)
BRUZZ werkt samen met diverse technologische partners en zal dat ook in de toekomst blijven doen.
BRUZZ wil binnen de budgettaire mogelijkheden ruimte blijven bieden om kleinschalige technologische innovatieprojecten op te zetten. Dat is nodig om snel in te spelen op directe eigen noden.
BRUZZ wil innovatie ook mogelijk maken binnen bestaande en nieuwe samenwerkingen.
Innovatieprojecten zullen gekozen worden in functie van de strategische doelen van BRUZZ.
Acties:

• In 2022 wordt een nieuw lastenboek bepaald om per 1 oktober 2022, na aanbestedingsprocedure een nieuwe samenwerking met een sterke facilitaire partner te starten.

• VRT en BRUZZ zijn technologische partners en willen verdere technologische samenwerkingen uitwerken. BRUZZ zal dat in open overleg met de facilitaire partner doen.

• In 2021 wordt het volledige digitale videoarchief van BRUZZ verder uitgebouwd en ontsloten in
samenwerking met Meemoo.

• BRUZZ biedt zich aan om deel te nemen aan innovatieprojecten en gaat actief op zoek naar
innovatieve samenwerkingen en projecten die financieel gesteund worden.
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O.D. 21 BRUZZ ZAL TIJDENS DIT BELEIDSPLAN DE HUISVESTING VOOR NA
2026 ONDERZOEKEN. (S.D. 5)
BRUZZ heeft een huurcontract voor zijn kantoren in het Flageygebouw tot 2026.
Acties:

• In 2021 zal het nieuwe beleidsplan worden vertaald, binnen een werkingsanalyse die de nieuwe
kantoornoden binnen het bestaande huurcontract zal definiëren. De facilitaire noden, zoals
de radio- en televisiestudio, het nieuwe werkbeleid, duurzaamheid en welzijn zullen onderdeel
uitmaken van de studie en resulteren in een nieuw kantoorontwerp.
• Het nieuwe werkbeleid en de redactionele werking zullen na de werkingsanalyse en kantoor
aanpassingen in 2022 beter ondersteund worden.
• Tijdens dit beleidsplan zal BRUZZ verschillende pistes voor toekomstige huisvesting onderzoeken. Verdere huisvesting in het Flageygebouw, het mediapark op de Reyerssite en diverse
stadsprojecten zullen onderzocht worden.
• Een analyse van de toekomstige huisvestingsnoden en een omgevingsanalyse zullen samen
richting geven.

O.D. 22. BRUZZ ZAL EEN VOORBEELDBEELDORGANISATIE WORDEN OP
HET VLAK VAN DUURZAAMHEID EN WIL ZIJN ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK MAXIMAAL BEPERKEN. (S.D. 5)
BRUZZ heeft in de voorgaande jaren al belang gehecht aan duurzaamheid en ecologie bij logistieke
en technologische beslissingen. De overeenkomsten met partners bevatten in veel gevallen afspraken
rond duurzaamheid en ecologie. Eigen initiatieven rond duurzaamheid en ecologie worden gecoördineerd vanuit een interne werkgroep.

Duurzaamheid embedden - GREEN BRUZZ.
BRUZZ wil behalve het inzetten op duurzaamheid binnen het werkbaar en wendbaar werken ook
met GREEN BRUZZ de ecologische afdruk verminderen. Kernwaarden van GREEN BRUZZ zijn
lokaal, gezond, duurzaam. BRUZZ wil zich de komende vijf jaar, in de hele organisatie en werking
zo organiseren dat duurzaamheid een vaste waarde wordt.
Acties:

• De interne werkgroep zal ondersteund worden en de mogelijkheid krijgen om kennis en expertise op te bouwen.

• Beslissingen bij productionele, logistieke en technologische vernieuwingen zullen een duurzaamheidscriterium bevatten.

• Er wordt een duurzaamheidscriterium opgenomen in nieuwe overeenkomsten met leveranciers
•
•
•
•
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en partners.
Mobiliteitsanalyse
Afbouwen van aantal bedrijfswagens
Behalen van ECO-label
Lokaal – duurzaam – gezond aankoopbeleid
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Meetbare ecologische voetafdruk.
BRUZZ wil stappen ondernemen om de ecologische voetafdruk van de werking meetbaar te verkleinen en wil het duurzame beleid toetsen.
Acties:

• In 2021 zal een externe partner gezocht worden om de ecologische voetafdruk van onze werking te meten in een nulmeting.

• Die meting moet ook adviezen formuleren om de voetafdruk actief te beperken. BRUZZ zal op
basis daarvan jaarlijkse acties bepalen.

• BRUZZ zal op het einde van dit beleidsplan, de duurzame werking toetsen aan het ‘Label Eco-

© Saskia Vanderstichele

dynamische Onderneming’.
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KEY PERFORMANCE INDICATOREN.

BRUZZ hanteert vijf Key Performance Indicatoren, die elk een duidelijke link hebben naar de beleidsdoelstellingen. BRUZZ geeft de voorkeur aan resultaatsgebonden indicatoren:
1. Bereik in Brussel en Vlaanderen
1.1. Bereik in Brussel
BRUZZ bevraagt op structurele wijze de populatie van zijn kerngebied naar de naambekendheid en het
bereik van zijn merk en media:

• KPI weekbereik: aantal mensen dat minstens één keer per week minstens één van de

BRUZZ-media raadpleegt.
- Doelstelling: groei van 133.000 uniek weekbereik (binnen Brussel) naar 146.300 uniek
weekbereik (10% groei)

• KPI naambekendheid: aantal mensen dat aangeeft BRUZZ te kennen.
- Doelstelling: groei van 396.500 mensen naar 416.500 (5 procent groei)

• KPI kwaliteit: periodieke meting van de kwaliteit van BRUZZ

- Doelstelling: tweejaarlijks onderzoek over alle mediakanalen heen, aanvullend aan het Nortv
waarderingsonderzoek voor televisie. Voor het Nortv waarderingsonderzoek hanteert BRUZZ
de performantie-maatstaf van 7/10 van de Vlaamse overheid.

1.2. Bereik in Vlaanderen (en daarbuiten)
BRUZZ brengt het bereik buiten Brussel indicatief in kaart aan de hand van bestaande meetinstrumenten. BRUZZ sluit daartoe aan bij nieuwe relevante initiatieven op vlak van bereiksmeting.
2. Digitale voetafdruk
2.1. Bereik in Brussel
BRUZZ bouwt een performante digitale strategie uit om zijn bereik via digitale media te optimaliseren
en waarin de streefdoelen worden bepaald:

•
•
•
•

KPI website (of digitaal platform): gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand
KPI website: aantal paginaweergaves per bezoek
KPI website: aantal mobiele gebruikers
KPI social media: aantal volgers op Facebook, Instagram en Twitter (onder voorbehoud van
platformwijzigingen)
• KPI newsletter: aantal abonnees
• KPI video: aantal minuten bekeken (over verschillende platformen)
3. Verspreiding magazine in Vlaanderen
BRUZZ schakelt BRUZZ magazine in voor visibiliteit in Vlaanderen. Binnen de jaarlijks vast te leggen
magazine-oplage reserveert BRUZZ een oplage voor verdeling in Vlaanderen:

• KPI magazine: verspreiding in Vlaanderen via abonnement of losse distributie.
- Doelstelling: 10 procent van de oplage (binnen de huidige middelen)

4. Referentie voor nieuws en verhalen uit Brussel

• KPI nieuws: gemiddeld aantal overnames of vermeldingen (per maand) van BRUZZ
in andere media.
- Groeifocus op kwalitatieve verhalen (geen clickbait)

5. Human Resources

• KPI talentontwikkeling: aantal stageweken
• KPI welbevinden: 2 jaarlijkse enquête naar welbevinden van de medewerkers.
- 1ste enquête in najaar 2021
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OMGEVINGSANALYSE VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA
KOENRAAD DE RIDDER
In dit werk beschrijven we de recente evoluties en de ontwikkelingen die we de komende vijf jaar
verwachten in het werkveld van de Vlaams-Brusselse Media en geven we aan welke mogelijke initiatieven men kan nemen om meer dan ooit relevant te zijn in dit veranderende landschap.

EVOLUTIES
In vergelijking met vijftien jaar geleden zijn er meer media die ook meer gebruikt worden.
De papieren krant verliest terrein en nieuws volgen verschuift alsmaar meer naar de smartphone. Er
wordt echter meer tv gekeken, zelfs naar het klassieke grote scherm. Er wordt in Vlaanderen nu bijna
evenveel tv gekeken als radio geluisterd, een medium dat nochtans goed standhoudt. Bovendien is
dankzij het toevoegen van video, tv ook opnieuw een medium met een jonger profiel. Naast de klassieke media blijven sociale media snel terrein winnen zowel in intensiteit als diversiteit.
Het meergebruik van media wordt verklaard door de mogelijkheid op eigen tempo te kunnen lezen,
luisteren en kijken, aangepast aan de eigen manier van leven en van de dag in te delen.
Drie kwart van de Vlamingen heeft meer dan drie digitale schermen in huis en bijna iedereen doet
aan multitasking waarbij gelijktijdig op meerdere toestellen gekeken, geluisterd en nieuws geconsumeerd wordt.
Bij televisie is minder dan de helft van het kijken nog live kijken en volgens het programmaschema
zoals de zenders dat vastleggen. Een kwart van het kijken is naar een ander aanbod dan een klassieke
zender, overwegend video op aanvraag. Netflix is in kijkvolume nu bijna even groot als VIER. Ook
het luisteren gebeurt meer op aanvraag met een toename van streaming, bijvoorbeeld Spotify en ook
– zonder dat dat echt doorbreekt - meer luisteren naar podcasts.
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Gebruikers mixen alsmaar meer nieuwsbronnen en platformen. Mediagroepen moeten daarom hun
aanbod herdenken en het aanbieden in een hybride vorm.
Bij tv-stations heet zo’n aanbod “totaal video”, waarbij ze programma’s en fragmenten aanbieden op
een diversiteit van platformen: eigen en deze van derden. Radiostations worden audio-ondernemingen, soms met platformen waarop ook de radio’s van concurrenten en podcasts te vinden zijn
en videoversies van de radio’s. Video krijgt meestal een belangrijkere plaats in het aanbod, ook bij
audio- en printbedrijven. Uitgevers stellen bijvoorbeeld hybride abonnementen samen met minder
print en meer audio en video. Telecomoperatoren gaan mee die abonnementen verkopen. Om goed
te kunnen communiceren over dergelijk verspreid aanbod moeten mediabedrijven hun merkenpolitiek op scherp stellen. Ze passen hun positioneringen aan van mediacentric naar contentcentric
en fancentric. Doelgroepen worden daartoe best niet meer afgelijnd op basis van leeftijd of andere
socio-demo’s, maar op basis van affiniteit met bepaalde thema’s en bij bepaalde communities.
Algemene media gaan meestal achteruit in het voordeel van media die meer inzetten op specifieke
thema’s en passies. Massamedia worden alsmaar meer een som van niches en thematisch is de weg
naar meer succes.
Algemene bladen stoppen of verschijnen minder regelmatig, in de VS zelfs de kranten. Ook in print
zit de groei in niches, zoals slow journalism, mindstyle of countrylife. In tv zakten de algemene
zenders in Vlaanderen in tien jaar tijd van drie kwart naar twee derde van de markt, in het voordeel
van de themazenders. Door het achterblijven van DAB+ in ons land, vinden in radio thematische
aanbiedingen vooral digitaal een publiek.
De Vlaams-Brusselse Media hebben het de afgelopen jaren goed gedaan met mooie groeicijfers. Ze
weerspiegelen bovenstaande evoluties en lopen zelfs wat voor op de trends.
Alle BRUZZ-media stijgen, behalve de tablet dat als medium op zich achteruitgaat. De sterkste
groeiers zijn de nieuwsbrief en de mobiele en sociale platformen. Dat is een sterke prestatie gezien
de complementariteit in het profiel van deze media. Ook tv laat een mooie groei optekenen, sterker
nog dan die van andere Vlaamse regionale zenders en met het verschil dat de BRUZZ-kijkers al veel
digitaler zijn dan die van de collega’s.

VOORUITBLIK
Opeenvolgende digitaliseringsgolven zullen leiden tot een verdere uitbreiding van de distributiecapaciteit en aldus tot goedkopere distributie van steeds meer content.
We verwachten meer concurrentie tussen platformen waarbij die zich van elkaar onderscheiden door
meer functionaliteiten en een aanbod waarin video en audio nog belangrijker worden. De platformen worden nog meer mobiel. Ze verappen en worden allemaal bediend met de smartphone, die
alle toestellen en platformen verbindt en zo de universele afstandsbediening wordt. De distributeurs
herzien dan ook hun model. Ook de set top boxen worden verappt met naast de klassieke zenders
ook apps van verschillende contentpartijen met extra informatiediensten en entertainmentopties.
De producenten van tv-toestellen worden concurrenten van de operatoren. Ze plannen een offensief
waarbij ze hun smart tv’s voorzien van honderden contentapps. We verwachten binnenkort een aantal nieuwe platformen op de Vlaamse markt. Naast de zogenoemde Vlaamse Netflix bereiden ook de
Hollywood-studio’s lanceringen voor zoals Disney+, HBO Max en Peacock. Net als in Azië verwachten we dat in Europa ook hybride platformen ontstaan die focussen op video en toch ook sociaal zijn
en die live uitzendingen afwisselen met on demand-content.

50

BELEIDSPLAN 2021 - 2025

BRUZZ_Beleidspan 2021-2025_A4_06_56pag.indd 50

4/02/21 21:33

Succesvolle crossmediabedrijven zijn zoveel mogelijk overal aanwezig, op alle platformen. Die
aanwezigheid dient om te rekruteren, maar de bedoeling moet zijn de gebruikers te ‘coren’, ze naar de
eigen platformen te halen, alsmaar meer de eigen app. De digitalisering leidt ook tot een verbeterde
connectiviteit met meer mogelijkheden tot interactiviteit en zogenoemde immersieve ervaringen.
Aldus kunnen lokale media zoals BRUZZ een rol als gids opnemen bij de uitbouw van zogenoemde
smart cities. Daarbij zal wel moeten rekening gehouden worden met strengere regels en/of grotere
gevoeligheid inzake privacy.
Het groter aantal platformen met extra functionaliteiten, opties en diensten creëert nieuwe verdienmodellen, vaak via partnerships, die ook nodig zijn nu de inkomsten onder druk staan.
Verwacht wordt dat de verschuiving van reclame-investeringen van klassieke naar digitale media
zal aanhouden. Die is immers een gevolg van een fundamentele verandering in het denken van de
adverteerders die streven naar meer personalisering in hun communicatie. Publieke media worden
regelmatig getroffen door besparingen, alhoewel dat vaak minder is bij regionale publieke media. In
een aantal landen worden media verder geregionaliseerd en de nationale zenders verplicht om de
regionale te ondersteunen. De operatoren gaan naar een nieuw verdienmodel, waar ze net als door
Netflix betaald worden voor de aanwezigheid op hun platform eerder dan dat zij contentpartijen betalen. Samenwerking tussen concurrenten, coöpetitie, zal wellicht meer voorkomen. We verwachten
ook meer hybride verdienmodellen met inkomsten uit betalingen en reclame. Daarbij wordt ook geld
verdiend door de content te syndiceren.
Op socio-cultureel vlak is de machtsrelatie tussen media en gebruikers veranderd. Technologie heeft
de lezers, luisteraars, kijkers geëmpowerd en van hen burgers gemaakt die de gelijke zijn van de journalist of programmamaker, de mediaburger. Die verwacht coöperatie, de media mee mogen maken
samen met de professionele programmamakers, meer mogelijkheden tot socialisering, het delen van
ervaringen, ook in de klassieke media en meer personalisering, aangesproken worden op passies en
niet als deel van een doelgroep.
Het coöperatiemodel biedt veel mogelijkheden aan publieke omroepen om de relatie met de burgers
te versterken, hen meer diensten te verlenen en het draagvlak voor de publieke omroep te vergroten.
Het kan ook ondersteunend zijn voor andere publieke instellingen.
In het VK zien we inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen regionale media en de universiteiten. Een ander voorbeeld is de uitbouw van burgerjournalistiek, wat in Brussel een verlengstuk
zouden kunnen worden van het Stadspiratie-project.
Klassieke media kunnen zelf sociale platformen worden en we verwachten de uitbouw van sociale
netwerken rond specifieke thema’s, ook rond ernstige thema’s zoals politiek.
Media moeten meer programmeren zoals Netflix of Spotify op thema, gevoel, smaak, het moment …
en het nieuws- en ander aanbod van BRUZZ moet aldus verder evolueren.
De nieuwsconsument verwacht dat het nieuws gebracht wordt op elk platform en op elk moment, zo
actueel en dus zo live mogelijk. In de VS, Scandinavië en in Nederland bestaan al dergelijke platformen voor livenieuws die BRUZZ ter inspiratie kunnen dienen. Dergelijk liveaanbod vergt een andere
journalistieke aanpak en manier van produceren, bijvoorbeeld meer modulair, wat in Vlaanderen
ook uitgetest wordt bij Mediahuis en Roularta of via het live produceren vanuit de radio-infrastructuur, wat al vaak gebeurt in Franstalig België, Nederland en Frankrijk.
Ook voor het andere aanbod van BRUZZ kunnen gelijkaardige media inspireren. Cultuursites
worden alsmaar meer verrijkt met video en audio zoals livecaptaties. Radio’s starten webradio’s en
podcasts en spreken daarmee ook op kost-efficiënte manier anderstaligen aan. Print krijgt vaak een
herdefinitie waarbij men de ‘lean back experience’ versterkt bijvoorbeeld in de vorm van een magazine voor ‘slow reading’.
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BUDGET 2021-2025
BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

PUBLICITEITSINKOMSTEN						
- ADVERTENTIES ONLINE
- ADVERTENTIES PRINT
- ADVERTENTIES RADIO
- ADVERTENTIES TV
TOTAAL PUBLICITEITSINKOMSTEN

€ -101.000
€ -533.000
€ -142.000
€ -74.000
€ -850.000

€ -140.000
€ -540.000
€ -260.000
€ -60.000
€ -1.000.000
18%

€ -160.000
€ -600.000
€ -300.000
€ -90.000
€ -1.150.000
15%

€ -190.000
€ -650.000
€ -315.000
€ -120.000
€ -1.275.000
11%

€ -200.000
€ -650.000
€ -350.000
€ -150.000
€ -1.350.000
6%

- ADVERTENTIES RUIL
TOTAAL RUIL ANDERE
TOTAAL INKOMSTEN DISTRIBUTIE TV
TOTAAL ABONNEMENTEN
TOTAAL OMZET
TOTAAL OMZET ZONDER RUIL

€ -600.000
€ -600.000
€ -273.648
€ -27.039
€ -1.750.687
€ -1.150.687

€ -600.000
€ -600.000
€ -275.000
€ -28.000
€ -1.903.000
€ -1.303.000

€ -600.000
€ -600.000
€ -275.000
€ -28.000
€ -2.053.000
€ -1.453.000

€ -600.000
€ -600.000
€ -275.000
€ -28.000
€ -2.178.000
€ -1.578.000

€ -600.000
€ -600.000
€ -275.000
€ -28.000
€ -2.253.000
€ -1.653.000

- TOELAGES VLAAMSE GEMEENSCHAP
- INVESTERINGSTOELAGE
- TOELAGES VLAAMSE
GEMEENCHAPSCOMMISSIE
- TOELAGES BRUSSEL MOBILITEIT
TOTAAL LIDGELD, SCHENKINGEN, LEGATEN
EN SUBSIDIES

€ -6.197.000

€ -6.187.000
€ -55.000

€ -6.202.000
€ -55.000

€ -6.217.000
€ -55.000

€ -6.232.000
€ -55.000

€ -1.640.000
€ -47.580

€ -1.640.000
€ -47.580

€ -1.640.000
€ -47.580

€ -1.640.000
€ -47.580

€ -1.640.000
€ -47.580

€ -7.884.580

€ -7.929.580

€ -7.944.580

€ -7.959.580

€ -7.974.580

€ -162.616

€ -160.000
€ -190.000
€ -350.000
€ -10.182.580
€ -9.582.580

€ -160.000
€ -190.000
€ -350.000
€ -10.347.580
€ -9.747.580

€ -160.000
€ -190.000
€ -350.000
€ -10.487.580
€ -9.887.580

€ -160.000
€ -190.000
€ -350.000
€ -10.577.580
€ -9.977.580

€ -384.697

€ -165.000

€ -140.000

€ -90.000

€ 316.899
€ 513.769
€ 145.669
€ 976.337
0,37%

€ 322.603
€ 523.016
€ 148.291
€ 993.911
1,80%

€ 328.410
€ 532.431
€ 150.960
€ 1.011.801
1,80%

€ 334.650
€ 542.547
€ 153.829
€ 1.031.025
1,90%

2021

2022

2023

2024

2025

A70/74 - BEDRIJFSOPBRENGSTEN						
70 - OMZET

- OVERIGE EN FINANCIËLE OPBRENGSTEN
- UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN ZONDER RUIL

€ -162.616
€ -9.797.883
€ -9.197.883

B60/64 - BEDRIJFSKOSTEN						
61 - DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
ADMINISTRATIE						
- ADMINISTRATIE
- HUISVESTING
- TECHNIEK & IT
TOTAAL - ADMINISTRATIE

52

€ 323.719
€ 505.678
€ 143.375
€ 972.772

BELEIDSPLAN 2021 - 2025

BRUZZ_Beleidspan 2021-2025_A4_06_56pag.indd 52

4/02/21 21:33

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

REDACTIE ALGEMEEN
- REDACTIE ALGEMEEN - BEHEER
TOTAAL - REDACTIE ALGEMEEN

€ 297.396
€ 297.396

€ 331.908
€ 331.908
11,60%

€ 323.882
€ 323.882
-2,42%

€ 295.712
€ 295.712
-8,70%

€ 324.563
€ 324.563
9,76%

CENTRALE REDACTIE
- BEHEER CENTRALE REDACTIE/ONLINE
- FREELANCE CENTRALE REDACTIE
- PRODUCTIE CENTRALE REDACTIE
- VERKOOPKOSTEN CENTRALE REDACTIE
TOTAAL CENTRALE REDACTIE/ONLINE

€ 3.588
€ 612.448
€ 55.000
€ 12.000
€ 683.036

€ 3.839
€ 622.247
€ 57.750
€ 12.000
€ 695.836
1,87%

€ 3.908
€ 663.448
€ 58.790
€ 12.216
€ 738.361
6,11%

€ 3.978
€ 675.390
€ 59.848
€ 12.436
€ 751.651
1,80%

€ 4.054
€ 688.222
€ 60.985
€ 12.672
€ 765.933
1,90%

TELEVISIE
- BEHEER TV
- FREELANCE TV
- PRODUCTIE TV
TOTAAL- TELEVISIE

€ 2.400
€ 341.987
€ 658.495
€ 1.002.882

€ 2.879
€ 367.458
€ 634.080
€ 1.004.417
0,15%

€ 2.931
€ 374.073
€ 600.493
€ 977.497
-2,68%

€ 2.984
€ 380.806
€ 611.302
€ 995.092
1,80%

€ 3.040
€ 388.041
€ 577.917
€ 968.999
-2,62%

RADIO						
- BEHEER RADIO
- FREELANCE RADIO
- PRODUCTIE RADIO
TOTAAL RADIO

€ 4.766
€ 256.576
€ 163.875
€ 425.218

€ 4.798
€ 260.682
€ 166.497
€ 431.977
1,59%

€ 4.885
€ 265.374
€ 169.494
€ 439.753
1,80%

€ 4.973
€ 270.151
€ 172.545
€ 447.669
1,80%

€ 5.067
€ 275.284
€ 175.824
€ 456.174
1,90%

PRINT						
- BEHEER PRINT
- FREELANCE PRINT
- PRODUCTIE PRINT
61PV - VERKOOPKOSTEN PRINT
TOTAAL- PRINT

€ 1.200
€ 173.792
€ 982.850
€€ 1.157.842

€ 2.000
€ 173.792
€ 998.576
€€ 1.174.368
1,43%

€ 2.036
€ 176.920
€ 1.016.550
€€ 1.195.506
1,80%

€ 2.073
€ 180.105
€ 1.034.848
€€ 1.217.025
1,80%

€ 2.112
€ 183.527
€ 1.054.510
€€ 1.240.149
1,90%

€ 3.728

€ 3.839

€ 3.908

€ 3.978

€ 4.054

€ 600.000
€ 196.372
€ 800.100

€ 600.000
€ 271.000
€ 874.839

€ 600.000
€ 216.800
€ 820.708

€ 600.000
€ 280.844
€ 884.822

€ 600.000
€ 216.800
€ 820.854

€ 200.100

€ 274.839
37,35%

€ 220.708
-19,70%

€ 284.822
29,05%

€ 220.854
-22,46%

€ 5.339.246

€ 5.489.682

€ 5.489.618

€ 5.603.772

€ 5.607.697

€ 4.739.246

€ 4.889.682
3,17%

€ 4.889.618
0,00%

€ 5.003.772
2,33%

€ 5.007.697
0,08%

2021

MARKETING EN DISTRIBUTIE						
- BEHEER MARKETING & DISTRIBUTIE
- RUILOVEREENKOMSTEN MARKETING
& DISTRIBUTIE
- PROMOTIE MARKETING & DISTRIBUTIE
TOTAAL MARKETING EN DISTRIBUTIE
TOTAAL MARKETING EN DISTRIBUTIE
ZONDER RUIL
TOTAAL DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
TOTAAL DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
ZONDER RUIL
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BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

€ 2.841.636
€ 895.541
€ 59.688
€ 171.783
€€ 3.968.649

€ 2.929.840
€ 922.988
€ 60.000
€ 172.000
€€ 4.084.828

€ 3.068.958
€ 966.856
€ 60.000
€ 172.500
€€ 4.268.314

€ 3.150.339
€ 992.705
€ 60.000
€ 142.073
€€ 4.345.117

€ 3.214.511
€ 1.013.073
€ 60.000
€ 212.500
€€ 4.500.084

€ 3.968.649
56,9

€ 4.084.828
2,93%
57,0

€ 4.268.314
4,49%
58,0

€ 4.345.117
1,80%
57,9

€ 4.500.084
3,57%
57,7

€ 178.400

€ 297.154

€ 277.461

€ 223.260

€ 149.593

€ 178.400

€ 297.154

€ 277.461

€ 223.260

€ 149.593

€ 178.400

€ 297.154
66,57%

€ 277.461
-6,63%

€ 223.260
-19,53%

€ 149.593
-33,00%

€ 311.588
€ 311.588

€ 310.917
€ 310.917
-0,22%

€ 312.187
€ 312.187
0,41%

€ 315.430
€ 315.430
1,04%

€ 320.205
€ 320.205
1,51%

€ 9.797.883
€ 9.197.883
€ -0

€ 10.182.580
€ 9.582.580
€ -0

€ 10.347.580
€ 9.747.580
€ -0

€ 10.487.580
€ 9.887.580
€ -0

€ 10.577.580
€ 9.977.580
€ -0

2021

PERSONEELSKOSTEN						
- WEDDES
- SOCIALE ZEKERHEID
- VERZEKERINGEN
- ANDERE PERSONEELSKOSTEN
- PROVISIES
TOTAAL PERSONEEL
TOTAAL BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN
EN PENSIOENEN
VTE’S
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERING
OP VASTE ACTIVA						
- AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
TOTAAL: 63_9AW - AFSCHRIJVINGEN,
WAARDEVERMINDERINGEN EN VOORZIENINGEN
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN EN
WAARDEVERMINDERING OP VASTE ACTIVA

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
- DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN EN -BELASTINGEN
TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN ZONDER RUIL
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
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