ANP Nieuwsdienst

Het onmisbare verlengstuk
van jouw eigen redactie
De ANP Nieuwsdienst legt dé basis
voor jouw berichtgeving

ANP Nieuwsdienst is...
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Betrouwbaar
Altijd snel, gevalideerd
en objectief.

ANP Nieuwsdienst
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De Nieuwsdienst van het ANP is voor veel media in Nederland een

Non-stop

onmisbaar verlengstuk van de eigen redactie. Onder de Nieuwsdienst

ANP-journalisten zorgen

vallen de redacties Binnenland, Buitenland, Economie, Sport en

voor een continue stroom

Agenda. Hier werken journalisten die dag en nacht nieuws contro-

aan nieuws.

leren, verwerken en als constante stroom berichten publiceren.
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Deze productie is een stevig fundament op basis waarvan jouw redactie aan de slag kan

Actueel

eigen publicaties te maken. Je kunt altijd terugvallen op de berichtgeving van het ANP

De ANP-redactie brengt de

met de zekerheid dat het nieuws is gevalideerd, gecheckt en nog eens gedubbelcheckt.

meest actuele en relevante
nieuwsberichten.

De nieuwsdienst heeft daarnaast een alarmeringsfunctie. Bij belangrijk nieuws stuurt
de redactie van het ANP jou vliegensvlug een pushbericht. Deze alarmeringen kunnen
bijvoorbeeld gaan over een minister die aftreedt, aanslagen of vliegtuigongelukken.
Ook zijn er snelle live-updates. Bijvoorbeeld bij grote rechtszaken, natuurrampen
en uitzonderlijke sportieve prestaties van Nederlanders. In totaal maakt de
Nieuwsdienst gedurende de dag ruim tweehonderd nieuwsberichten.
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Compleet
Alle berichten over
Nederlandse nieuwsgebeurtenissen bij elkaar.

In het weekend ligt dit aantal iets lager.

Levering
nieuwsfeeds
Om gebruik te maken van de ANP Nieuwsfeed
kun je kiezen uit verschillende opties. Levering kan
de ANP App, zowel als desktopversie als iOS en
Android app. Levering via een API, ATOM formaat
of via FTP in NewsML formaat is ook mogelijk.

Het fundament voor jouw redactie
Binnenland

Economie

Agenda

De binnenlandredactie vormt de kern

De economieredactie richt zich op

De ANP Agenda vormt elke dag de

van de Nieuwsdienst. Het nieuws

algemene en sociaal-economische

basis om je nieuwsproducties, content-

komt tot stand op basis van een

onderwerpen die van belang zijn voor

kalenders of agenda’s te vullen. De

selectie uit honderden persberich-

consumenten. Ook bestaat het nieuws-

agendaredactie verzamelt informatie

ten die per dag binnenkomen, eigen

aanbod uit financiële berichtgeving.

uit tientallen betrouwbare nationale

nieuwsgaring, tips en de ANP Agen-

De redactie bundelt harde feiten en

en internationale bronnen die worden

da. Er wordt door specialisten veel

cijfers van bijvoorbeeld Wall Street

gecontroleerd en gevolgd om toe-

geschreven over thema’s als crime,

of de AEX met macro-economisch

komstig nieuws te detecteren. De

gezondheid en kunst & cultuur. Ook

nieuws dat gewone mensen raakt. De

agendapunten worden aangevuld

op het Binnenhof in Den Haag en in

redactie monitort ook de hele dag het

met contactinformatie, weblinks en

Brussel zijn ANP-verslaggevers actief.

internationale economische nieuws.

relevante achtergronden, uit zowel het

Nieuwsfeed Binnenland is: 24 uur per dag

Nieuwsfeed Economie is: door de

ANP-archief als daarbuiten. Daardoor

7 dagen per week - doordeweeks 95 berichten

weeks 35 berichten per dag, in

hoef je zelf niet alles meer uit te zoeken.

en in het weekend 40 berichten per dag -

het weekend iets minder - een

ANP Agenda is: elke dag rond de

een pushbericht bij belangrijk nieuws.

pushbericht bij belangrijk nieuws.

100 nieuwe items - compleet met
aanvullende informatie - thema’s als

Buitenland

Sport

De buitenlandredactie volgt het

De sportredactie van het ANP covert

nieuws van internationale persbureaus,

nationaal en internationaal sport-

leest betrouwbare buitenlandse

nieuws. De focus ligt op de grote

nieuwssites en kijkt naar internationale

Nederlandse sporten als voetbal,

media.De redactie brengt zo groot

schaatsen en wielrennen, maar ook

internationaal nieuws en buitenlands

Nederlandse prestaties bij andere

nieuws met een Nederlandse invals-

sportdisciplines krijgen aandacht. De

hoek. Ook leveren correspondenten

redacteuren signaleren nieuws op

vanuit het buitenland berichten en bij

basis van buitenlandse persbureaus,

grote calamiteiten in het buitenland

de wedstrijden en eigen bronnen.

waarbij Nederlanders betrokken zijn

ANP-sportverslaggevers staan iedere

reizen er eigen ANP-verslaggevers heen.

week langs de velden en bij grote

Nieuwsfeed Buitenland is: 24 uur per

toernooien doet ANP live verslag.

dag 7 dagen per week - doordeweeks

Nieuwsfeed Sport is: doordeweeks

rond de 40 berichten en in het weekend

40 berichten en in het weekend

20 berichten per dag - bij belangrijk

zo’n 65 berichten per dag - een

nieuws ontvang je een pushbericht.

pushbericht bij groot nieuws.

binnenland, economie en entertainment.

MediaWatch
De MediaWatch is de
signaleringsdienst van
het ANP. ANP-redacteuren
melden vooruitlopend op
eventuele gevalideerde eigen
berichtgeving, nieuws uit
andere media. Je vindt deze
berichten tussen de berichten
van de ANP-redacties, zodat
je altijd op de hoogte
bent van het meest
recente nieuws.

Wil je meer weten over ANP Nieuwsfeed of de tarieven?
De ANP Nieuwsfeed-redacties maken berichten die inzetbaar zijn voor alle soorten
mediabedrijven. Neem contact op via mediasales@anp.nl of bel naar 070 414 11 14.

070 414 11 14

mediasales@anp.nl

anp.nl

