
Platform voor (journalistieke) verhalen over de MENA-regio 
 

   
Missie 

Het Grote Midden Oosten Platform wil het algemene beeld van het Nederlandstalige publiek over het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika bijstellen, clichés doorbreken en een genuanceerdere en 

menselijkere kijk bieden op de regio. Met dit doel plaatst het Grote Midden Oosten Platform 

(journalistieke) verhalen over en uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en over de relatie van 

Nederland en Europa met deze regio op zijn website. 

 

Criteria 

Artikelen van het Grote Midden Oosten Platform bevatten inhoudelijke verdieping, een nuancerende 

en menselijke kijk op het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en originele en/of onverwachte 

invalshoeken. De verhalen bieden achtergrondinformatie over de regio die we niet kennen uit 

reguliere (Nederlandstalige) media, of agenderen relevantie kwesties die elders onbelicht blijven, met 

een degelijke onderbouwing. 

 

Artikelen van het Grote Midden Oosten Platform zijn bedoeld voor een breed publiek en moeten 

daarom geschreven zijn in een open, toegankelijke, journalistieke stijl, en in gewone-mensen-

Nederlands, dus zonder vakjargon en termen voor ingewijden. Er zijn geen strikte beperkingen ten 

aanzien van lengte, hoewel 500 woorden als minimum kunnen worden aangehouden. Stukken met 

een lengte van meer dan 2500 woorden zullen door weinig mensen worden uitgelezen. Hoewel een 

artikel nooit te lang is zolang het boeit, verdient het dus in de regel aanbeveling om binnen de 

bandbreedte van 500-2500 woorden te blijven. 

 

Ook artikelen die al elders zijn gepubliceerd (bv. in een een krant) kunnen in aanmerking komen voor 

plaatsing op de GMOP-site. De inhoudelijke beoordeling van het artikel is hierin leidend. 

 

Eigen illustraties van goede kwaliteit worden op prijs gesteld. Er wordt voor inzendingen geen 

honorarium betaald. 

 

Redactie 

Inzendingen worden gewogen, bewerkt en geplaatst door een redactie. Deze behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen op taal- en tekstniveau door te voeren zonder in overleg met de auteur te treden. 

Indien de redactie inhoudelijke wijzigingen gewenst acht, wordt wel altijd contact opgenomen. 

 

De redactie functioneert onafhankelijk en besluit zelf over het al dan niet plaatsen van ingezonden 

stukken. In opdracht van het bestuur bewaakt de redactie de stijl en kwaliteit van artikelen die op de 

website verschijnen. De redactie heeft het laatste woord over publicatie op de website. Eventuele 

bezwaren tegen besluiten van de redactie kunnen worden ingediend bij het bestuur van het Grote 

Midden Oosten Platform. 

 

Contact met de redactie van het Grote Midden Oosten Platform kan via Carl Stellweg (e-mail) of Mark 

Snijder (e-mail). 

mailto:stellweg@hotmail.com
mailto:mark.snijder@perspectivity.org

