Juryrapport CBS-Persprijs 2011
Op maandag 12 december reikt het Centraal Bureau voor de Statistiek de CBS-Persprijs
uit. Met deze prijs bekroont het CBS de journalist die het meest aansprekend heeft
gepubliceerd met behulp van informatie van het CBS, die hij van de juiste interpretatie
en analyse heeft voorzien.
Dit jaar moest de jury een keuze maken uit 41 inzendingen, alle afkomstig van de
schrijvende pers. De jury vond het jammer dat er geen radio- of televisiebijdragen zijn
ingezonden, omdat ook die media met grote regelmaat CBS-informatie gebruiken.
In een eerste ronde werd het deelnemersveld teruggebracht tot 15 genomineerden. Door
elk stuk te beoordelen op journalistiek vakmanschap, informatiegehalte en
begrijpelijkheid, de toepassing van de gebruikte CBS-informatie en de interpretatie en
analyse daarvan en de presentatie van de informatie kwam de jury vervolgens tot de top
3. Deze ziet er als volgt uit:
3:

Nederland zoals vijf miljoen mensen het nog kennen
Sheila Kamerman en Dick Wittenberg
NRC Handelsblad

Deze productie verdient de derde plaats omdat hij de vaak zo abstracte cijfers van het
CBS op een aansprekende, tot de verbeelding sprekende manier tot leven wist te
wekken. De serie over het Groningse dorp Opende bestaat uit mooie, hapklare brokjes
gestolde realiteit, en het openingsverhaal is het begin van een mooie reeks. Op de
meeste van de beoordelingscriteria scoort deze productie zeer hoog, maar aangezien de
CBS-informatie over Opende veelal als kale data werd gepresenteerd, is de score op
interpretatie en analyse lager dan voor nummers 1 en 2.
2:

Migrant: zegen of bedreiging?
Leonoor Kuijk, Karen Zandbergen en Bart Zuidervaart
Trouw

De jury was erg te spreken over de puntsgewijze presentatie van de verschillende
aspecten van migratie, waardoor uiteenlopende (algemene) opvattingen over migratie op
coherente wijze aan de kaak worden gesteld. Knap is dat de schrijver juist het ontbreken
van cijfers als oorzaak geeft voor de onderbuikgevoelens over migratie die in de
samenleving leven. Het artikel is mede daardoor maatschappelijk erg relevant. Een punt
van kritiek treft de presentatie, die wat de jury betreft wat creatiever had gekund.
1:

Hypotheek duur voor klant
Elisa Hermanides
Financieele Dagblad

Deze inzending was wat de jury betreft journalistiek gezien het sterkst. De reeks uit het
FD heeft de grootste impact gehad en was bovendien het resultaat van eigen speurwerk
naar CBS-data, waarvoor hulde. Het is een productie van lange adem, met de beste
timing. De CBS-gegevens zijn op een knappe manier in het verhaal geïntegreerd. Hoewel
de jury de hoogste waardering gaf aan dit artikel, zijn er een paar verbeterpuntjes: zo
was de reeks nogal in zichzelf gekeerd doordat veel voorkennis werd verondersteld en
was er weinig ruimte voor nuance.

