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Awkward moments and even total f*** ups 
Vlak voor de zomer werd ik benaderd door 
de Correspondent. Voor wie ze niet kent; de 
beste Nederlandse online nieuws-voorziening 
voorbij de waan van de dag. Of ik een 
workshop met ze wilde ontwerpen. 

De redactie was gevraagd ‘iets’ te doen op het International Journalism Festival 
in Italië. Dat had een lezing over hun succes kunnen worden, want ze wordt 
internationaal bejubeld. Maar de Correspondent wilde in Italië iets op gang 
brengen; een andere manier van communiceren. Omdat ze donders goed in de 
gaten heeft dat de journalistiek het vertrouwen van lezers heeft terug te 
winnen. En dat doe je, net als ik dat in de praktijk doe, door jezelf te laten zien. 
Met je goede én je minder goede kanten. 

Chef redactie Maaike Goslinga vroeg mij of ik haar wilde helpen 
een therapeutische groepssessie (met humor én diepgang) te 
ontwerpen, over fouten maken. Eentje waarin zij de tien grootste 
fouten van de Correspondent deelde en vertelde wat die 
‘mislukkingen’ hun leerde. 

De workshop was een groot succes. De aanwezige journalisten reageerde met 
enthousiasme op onze oefeningen en deelde ‘mislukkingen’ met elkaar die ze 
soms nog nooit eerder hadden gedeeld. “Best event of the festival” “Moving, 
funny and shocking.” “So smartly designed!” waren enkele van de reacties. 

Wil je ook ontdekken? Kom dit najaar naar onze steengoede workshops en 
opleiding familieopstellingen! 

www.jerphaas.nl  
jasper@jerphaas.nl  

Agenda Familieopstellingen

Opleiding 

Module 1: start 4 oktober 2018  
Module 2: start 16 mei 2019 

Workshops 

vrijdag 7 september 2018 
vrijdag 16 november 2018


