Misschien wel de
beste online krant
van Nederland

De website van Trouw heeft een opvallende
verandering ondergaan. Een heldere, transparante vormgeving sluit aan bij het compacte
formaat van de krant en ontsluit de vele extra
mogelijkheden en nieuwe diensten die in de
nieuwe website zijn opgenomen.
Onder het oude adres, www.trouw.nl, is een
scala aan vernieuwingen te vinden. Er is veel
ruimte gecreëerd voor reacties van bezoekers
van de site en lezers van de krant, voor communicatie met de redactie en voor service voor
bestaande en toekomstige abonnees.

De afstand tussen lezer en redactie wordt
daarmee kleiner, de informatie uitgebreider.
Het lopende nieuws, 24 uur per dag, is prominenter aanwezig en wordt waar mogelijk ook
in audio en video toegankelijk. Alles wat in de
papieren krant staat is voor abonnees ook
beschikbaar in digitale vorm, zodat u de krant
ook als u van huis bent precies zo voorgeschoteld kunt krijgen als thuis. En steeds vaker zult
u daar aanvullende informatie aantreffen, die
door omvang of aard (hele nota’s, geluid, extra
beelden) niet geschikt zijn voor de krant.
Af is een nieuwssite nooit, Trouw zal met de
ontwikkelingen van de informatietechniek
nieuwe functies blijven toevoegen. De nieuwe
vormgeving is er klaar voor.
Frits van Exter, hoofdredacteur
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1. Hoofdmenu
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Het hoofdmenu is door middel van één klik
eenvoudig oproepbaar en bevat dezelfde hoofdrubrieken als de krant: Nieuws, de Verdieping,
de Gids. En natuurlijk Service, voor lezer en
bezoeker.
2. Controle en overzicht
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Na een keuze in het hoofdmenu verschijnt in
de middelste kolom een menu met heldere
subrubrieken waarin alle artikelen overzichtelijk
worden aangeboden.
3. Snel zoeken
Gericht op zoek naar informatie door onderwerp
of trefwoord in te voeren.
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4. Nieuws en andere artikelen
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Artikelen worden overzichtelijk gepresenteerd:
duidelijke koppen, heldere subkoppen, compacte
nieuwsberichten, foto’s, graﬁeken en kaarten.
5. Verdieping
Bij veel artikelen worden links aangeboden naar
gerelateerde artikelen uit het archief of uit een
dossier. Zo wordt nieuws in een bredere context
geplaatst voor wie op zoek is naar inhoudelijke
verdieping.
6. Handige functies
Snel een artikel doorsturen aan een bekende; nog
breder zoeken naar gerelateerde artikelen; een
artikel printen; via e-mail op de hoogte blijven van
het onderwerp uit het artikel.
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7. Platform voor debat
Als eerste krant biedt Trouw de mogelijkheid om
op nieuws te reageren en om andere lezersreacties
te lezen. Zo wordt het maatschappelijk debat op
Trouw.nl dezelfde dag al gevoerd.
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8. De digitale krant
Dagelijks is ook de gehele papieren Trouw in
pdf-formaat te lezen. Deze digitale krant is een geavanceerde applicatie waarin snel en gemakkelijk
artikelen kunnen worden aangeklikt en gelezen.
9. Extra aandacht

1

In de rechterkolom van de site staan items die
extra aandacht krijgen omdat ze actueel zijn,
belangrijk, leuk of handig. Denk hierbij aan een
actueel artikel uit de Verdieping. Of een uitgebreid dossier over een actueel onderwerp. Maar
ook het weerbericht, het cryptogram, een column,
de avonturen van Zusje, een wandel- of ﬁetsroute,
etc. En door middel van het Polderpeil kan worden
gestemd op een vraag én worden gekeken naar wat
de medeburger ervan vindt.

• overzichtelijk
• gebruiksvriendelijk
• nieuws, verdieping en
achtergronden
• discussie en debat
• diverse services

