Voorwaarden voor het indienen
van artikelvoorstellen
Beste freelancer,
Op oneworld.nl en in het magazine willen we prikkelende, kritische artikelen
over duurzaamheid, mensenrechten en (seksuele) identiteit wereldwijd,
die verder voeren dan het hardcore nieuws en met een originele invalshoek.
Een artikelvoorstel dient de volgende informatie te bevatten en mag niet langer zijn
dan 100 woorden:
•
•
•
•
•
•
•

Waarom past dit artikel bij OneWorld en wat is de urgentie.
Wat is de insteek en welk genre (achtergrondverhaal/reportage/
interview/essay) ga je gebruiken.
Wat wordt je aanpak/wie ga je spreken (werkwijze).
Wat is de lengte van het artikel.
Heb je er beeld bij of ideeën over fotografie/video.
Is het artikel exclusief voor OneWorld.
Is er een constructief element voor de lezer (optioneel).

Wat we niet willen:
•

•
•
•

Een antropologische insteek met koloniale taal die westerlingen centraal
stelt. Zie hiervoor ook het artikel
https://www.oneworld.nl/achtergrond/met-deze-taal-stoppen-we/
Geen verslagen van bijeenkomsten.
Geen pr voor NGO-projecten, daar hebben we advertenties of
partnerpagina’s voor.
Geen pr voor een duurzame bedrijf(je), tenzij het illustratief is voor een
grotere trend.

Voorstel indienen
Mail je pitch naar voorstellen@oneworld.nl. Gezien de grote hoeveelheid
voorstellen die we dagelijks binnen krijgen, kunnen we alléén reageren als we
geïnteresseerd zijn. De redactie bepaalt of het voorstel geschikt is voor online
plaatsing of voor in het magazine.
Vergoeding
Bij een eerste samenwerking werken we op basis van no cure, no pay; we weten
nog niet wat je schrijfstijl is, je aanpak, hoe goed de uitwerking zal zijn. Als de tekst
goed is en geplaatst wordt, dan geven we daar de bijpassende vergoeding voor:
• Online: 150 euro (ongeacht aantal woorden en bij voorkeur met beeld)
• Magazine: € 0,32 per woord (lengte door de redactie te bepalen)
Alle tarieven voor online, print en fotografie vind je op
oneworld.nl/inkoopvoorwaarden.
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