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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 Inleiding
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoratengeneraal van de ministeries vergeleken zijn op de beleidsdruk op hun organisatie. Hierbij is ook de
beleidsdruk vanuit de Tweede Kamer op de directoraten-generaal in beeld gebracht. Naar aanleiding
hiervan is bij directeuren-generaal de behoefte ontstaan om meer inzicht te hebben in de druk die
vanuit de media komt op de ministeries. Vandaar dat de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd is om
de beeldvorming van ministeries in beeld te brengen.
In dit onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de
betrokken bewindspersonen minister Donner, minister Spies en minister Leers. Hierbij worden de
volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1. Hoe vaak berichten de verschillende media over de bewindspersonen en het ministerie?
2. Met welke thema’s komen de bewindspersonen, het ministerie en de relevante stakeholders in de
berichtgeving?
3. Hoe ziet de dynamiek van het nieuws rond een ministerie eruit?

2 Dataverzameling en methode
Voor de dataverzameling gaan we uit van het nieuws over de ministeries en/of de minister danwel
de staatssecretaris zoals gevonden in de volgende media.
Tabel 1. Overzicht van de media
Landelijke dagbladen1

Gratis dagbladen

Televisie-programma’s

Social media

de Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Metro
Sp!ts
De Pers

NOS 8 uur Journaal
Nieuwsuur
DWDD
Vandaag de Dag
PowNews
EénVandaag
Pauw&Witteman

Fok.nl
GeenStijl.nl
Twitter*

*Voor Twitter zullen we – zeker tijdens een periode waarin heel veel getwitterd wordt – een sample nemen van de
tweets. Het is technisch onmogelijk om alle tweets op zo’n moment mee te nemen.

2.1 Periode
Wat de periode betreft gaan we uit van het begin van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 en
eindigen op de dag dat het kabinet viel, 21 april 2012.

Met de dagbladuitgevers hebben we een overeenkomst dat we de opgemaakte versie van de dagbladen mogen ‘scrapen’
van hun internetpagina’s. Deze artikelen worden opgeslagen in onze database en bewaard voor de wetenschappelijke
replicatie van ons onderzoek. Wij verkopen vervolgens de analyses die we uitvoeren en mogen hierbij citaten gebruiken
(bv koppen van artikelen) in onze rapportages. Indien gewenst worden online de URL’s meegeleverd van de artikelen.
Deze zijn vervolgens te lezen indien de opdrachtgever een online-abonnement heeft op het betreffende dagblad. De
dagbladen zonder een opgemaakte versie van de krant ontbreken in ons standaardpakket.
1
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2.2 Methodes
In het rapport maken we gebruik van verschillende methodes. In deze paragraaf zullen we op deze
methodes ingaan.

2.3 Bottum-up analye met Latente Dirichlet Allocatie
Recent hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om in plaats van top-down naar onderwerpen te
zoeken, dit bottum-up te doen. Deze techniek komt uit de Verenigde Staten en wordt daar pas op
kleine schaal toegepast. Wat er gebeurt is het volgende. Alle teksten (kranten, tv, sociale media)
worden in de computer geladen. De computer bekijkt vervolgens per artikel/item hoe vaak een
woord voorkomt en maakt een woordenlijst per artikel. Deze woordenlijst wordt gereduceerd tot
een lijst van lemma’s (woordstammen). Per lemma wordt bekeken hoe vaak het voorkomt in het
artikel. De computer berekent vervolgens welke woorden vaak samen voorkomen in de artikelen.
Deze zogenaamde clustering is te vergelijken met fstakeholderanalyse. De gevonden woorden
vormen samen een cluster, oftewel een onderwerp, in het nieuws. Deze onderwerpen kunnen
vervolgens bekeken worden in combinatie met andere onderwerpen, met verschillende stakeholders
etc. zodat we een globaal netwerk kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is
dat je niet van te voren hoeft te bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de
data voortkomen.
Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee
verschillende clusters in een artikel voorkomen.
De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien
vooral om de vraag of de coalitie plus
gedoogpartner PVV een meerderheid zal halen of
niet. Het CDA en VVD hebben strategisch
gestemd om dit te bewerkstelligen.

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
bom heeft laten ontploffen in de hoofdstad Oslo.
Breivik heeft tevens mensen neergeschoten op het
eiland Utoya.

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een
Wilders is vrijgesproken door de rechtbank inn
aanslag heeft gepleegd in de hoofdstad. In het
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen sprake
anders zo vreedzame land is geschokt gereageerd.
van haatzaaien. Wilders en advocaat Moszkowicz
In zijn testament heeft Breivik meermalen PVV en
reageerden verheugd.
Wilders genoemd als grote voorbeeld
Om de verschillende deelthema’s per ministerie te bepalen voeren we een clusteranalyse uit. De
computer rekent uit welke woorden veelvuldig voorkomen in de artikelen/items over de minister en
de staatssecretaris ten opzichte van woorden uit een willekeurig andere periode.
Hierbij hebben we een aantal opties bekeken. De beste verhouding tussen veelzeggende thema’s en
verscheidenheid kwam naar voren bij een keuze van 20 clusters per ministerie. Per ministerie komen
hier vervolgens een kleiner aantal clusters uit die relevant zijn. De overige clusters betreffen
algemene clusters over politiek of toevallige clusters, die voorkomen doordat de naam van een
bewindspersoon ook sterk clustert met een ander (zonder dat er een onderwerp is vermeld) of
clusters die heel algemeen zijn.

2.3.1 Top-Down analyse
De uitkomsten van de bottum-up methode vormen voor een groot deel de input voor de top-down
analyse. Met deze methode kunnen we op een globale wijze netwerken extraheren uit de teksten. Bij
deze extractie kunnen de gedefinieerde stakeholders en objecten heel specifiek zijn, zoals personen,
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral om gaan om
4

publiciteit rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het
nieuws komen. Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit
de bottum-up methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met specifieke issues die
gerubriceerd zijn in overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘Immigratie’ veel
specifieke issues zoals ‘pardonregeling’, met daaronder nog specifieker bv ‘affaire Mauro’. Het
voordeel van een dergelijk ingedeelde lijst is dat we op een geaggregeerd niveau kunnen rapporteren
met behoud van de mogelijkheid om specifieke issues uit een categorie nader te bekijken.

2.3.2 Sentimentanalyse, de teneur van het nieuws
De teneur van de berichtgeving kunnen we traceren door een automatische sentimentanalyse uit te
voeren. Is de teneur positief, neutraal of negatief? Sentimentanalyse is een relatief nieuw vakgebied
en de accuraatheidsgraad ligt tussen de 60 en 70 procent. Vanwege deze mate van betrouwbaarheid
zijn de scores vooral te gebruiken als indicatie van gemiddeld sentiment voor relatief grote
hoeveelheden artikelen (>50), maar niet voor individuele artikelen.

2.3.3 Mediadynamiek
Om de mediadynamiek vast te stellen maken we gebruik van de correlaties tussen de berichtgeving
in de verschillende mediagroepen. Hierbij maken we onderscheid tussen het totale nieuws,
‘nieuwshups’ en ‘nieuwsgolven’. Een nieuwshup definiëren wij als een dag waarop er een piek te zien is
in de berichtgeving. De totale hoeveelheid van het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt
hierbij gewogen en er wordt een maat vastgesteld waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de
weging gaan we uit van de dagbladen. Alle artikelen tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één
uitzending telt voor 4. De sociale media daarentegen tellen aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale
media telt voor 1/8 mee. Deze weging hebben we opgeteld en we hebben gesteld dat er sprake is van
een nieuwshup wanneer er sprake is van een standaardafwijking boven het gemiddeld aantal
artikelen/items. Een nieuwsgolf hebben we gedefinieerd als een periode waarin er minstens sprake
moet zijn van drie opeenvolgende nieuwshups.

3 Opzet van het onderzoek
Zoals in de inleiding aangegeven gaan we in het onderzoek in op een aantal onderzoeksvragen. Deze
zullen we opdelen in drie hoofdstukken:
1. De aandacht voor het ministerie en de bewindspersonen;
2. De thema’s waarmee het ministerie in het nieuws komt;
3. De dynamiek van het nieuws.
Voor het ministerie is het van belang dat de samenleving een goed beeld heeft van het ministerie, de
bewindspersonen en het beleid dat uitgaat van het ministerie. Media spelen hierbij een cruciale rol,
omdat voor het overgrote deel van de bevolking geldt dat zij afhankelijk zijn van de
mediaberichtgeving waar het gaat om het beeld dat zij zich vormen over het ministerie, de
bewindspersonen en de thema’s van het ministerie.
Zowel bij het publiek als bij de journalistiek zullen echter de minister en het ministerie een directe
relatie kennen. De beeldvorming rond de bewindspersoon zal invloed hebben op de beeldvorming
rond het ministerie en vice versa. Vandaar is het van belang te kijken naar een aantal aspecten in het
nieuws.
Hoeveelheid aandacht: Vanuit de journalistiek geldt dat journalisten zogenaamde nieuwswaarden
hanteren bij de selectie welke gebeurtenissen wel of geen nieuws worden. Zo worden conflicten en
onverwachten gebeurtenissen eerder nieuwswaardig gevonden dan een doorwrochte discussie over
5

beleid. Ook zijn media eerder geneigd zich te richten op persoonlijke kenmerken van
bewindspersonen in plaats van hun mening over prangende issues. Om deze reden kijken we
allereerst naar de aandacht voor de bewindspersonen en het ministerie en beschrijven daarbij de
gebeurtenissen die ten grondslag lagen aan het nieuws.
Thema’s in het nieuws: Ook bij thema’s geldt dat sommige thema’s eerder nieuws worden dan
andere. Bovendien kan een incident, conflict of andere gebeurtenis de reden zijn waarom de media
over het thema berichten. In een eerste overzicht geven we het verloop van de aandacht weer van
ieder thema en beschrijven de gebeurtenissen die ervoor zorgden dat het thema in het nieuws kwam.
Om een compleet beeld te krijgen omtrent de discussie over bepaalde thema’s is het van belang dat
een groot aantal meningen over het thema aan bod komen in de media. Voor journalisten geldt ook
hier dat sommige meningen interessanter zijn dan andere. Wanneer een stakeholder zich fel en
ongenuanceerd uitlaat over een bewindspersoon is dit nieuwswaardiger dan wanneer er sprake is
van een genuanceerde uiteenzetting van de verschillen tussen de stakeholder en de bewindspersoon.
Om deze reden kijken we ook naar de verschillende stakeholders. Op deze manier wordt het mogelijk
inzicht te krijgen in de stakeholders die media-aandacht krijgen in de media wanneer de discussie
over bepaalde thema’s oplaait.
Mediadynamiek: Ten slotte kijken we naar de dynamiek tussen de verschillende mediagroepen. Uit
eerder onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat journalisten geneigd zijn andere
media te volgen in hun berichtgeving. Is een onderwerp eenmaal nieuws, dan volgen andere media.
Deze zogenaamde agendajournalistiek is veelvuldig zichtbaar in televisieprogramma’s, maar zien we
ook terug in andere media. Op deze manier is het mogelijk dat sommige nieuwsgolven zich
ontwikkelen tot mediahype.
In het vervolg van het rapport kijken we allereerst naar de mate van aandacht voor het ministerie en
de bewindspersonen en vervolgen wij met een specfieke focus op een aantal thema’s van het
ministerie waarbij we ook aandacht hebben voor andere stakeholders. In een derde blok gaan we in
op de dynamiek van het nieuws rondom het ministerie. We sluiten af met een conclusie.

4 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het nieuws
Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in het algemeen in het nieuws is gekomen, tussen het aantreden van kabinet
Rutte I in oktober 2010 en de val van dit kabinet in de derde week van april 2012. De blauwe lijn in
figuur 1 laat per week de wisselingen in de hoeveelheid nieuws zien. Op de y-as van de grafiek staat
het aantal artikelen weergegeven. De rode lijn geeft het gemiddeld aantal artikelen per week weer.
De zwarte lijn geeft de trendlijn van het nieuws weer. Uit deze lijn blijkt of het totale aantal nieuws
toeneemt, afneemt of gelijk blijft in de tijd.
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Figuur 1. Aandacht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de
berichtgeving.
Gemiddeld komt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 101 artikelen per
week in het nieuws. Per week verschilt de media-aandacht voor het ministerie echter sterk: in de
week met de minste media-aandacht zien we 31 artikelen over het ministerie2, tegenover 242 in de
week met de meeste media-aandacht. Hieronder worden de pieken puntsgewijs besproken.
Week 41, 2010: Direct na het aantreden van het kabinet Rutte I op 14 oktober 2010 komt de
berichtgeving over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op gang. De
bewindspersonen, hun portefeuilles en uitdagingen die hen in de toekomst te wachten staan worden
in de media besproken, en alle ministeries passeren de revue. Zo worden de ambities van de nieuwe
premier beschreven in het artikel “Rutte wil er na rechts ook voor links Nederland zijn” in de
Volkskrant een dag na de verkiezingen. Het bijzondere karakter van de gedoogcoalitie, “Wilders
maakt nu het meest rechtse kabinet sinds de oorlog mogelijk door het gedoogsteun te geven”, aldus
Trouw weer een dag later, geeft aanleiding tot berichtgeving in de eerste week na aantreden van het
nieuwe kabinet. Daarnaast houdt de relatie tussen Wilders en Leers de gemoederen bezig. “Gerd
Leers op het matje bij Wilders”, kopt het Algemeen Dagblad op 14 oktober. Voordat hij kon worden
voorgedragen als minister heeft Leers een gesprek gehad met de PVV-leider, aldus de krant naar
aanleiding van een stuk in NRC Handelsblad.
Week 44, 2010: De berichtgeving over minister Leers houdt aan: hij staakt noodgedwongen de
uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Irak en komt opnieuw onder vuur te liggen wat
betreft de vakantievilla in Bulgarije. “Valse start voor minister Leers”, aldus de Volkskrant op 5
november. Ook de geplande bezuinigingen op ambtenarensalarissen zijn onderwerp van discussie.
Trouw bericht op 6 november dat er “een regelrechte botsing dreigt tussen het nieuwe kabinet en de
vakbonden”.
Week 3, 2011: Eind januari 2011 bepaalt de rechtbank dat Sahar en haar familie voorlopig niet terug
mogen worden gestuurd naar Afghanistan, terwijl minister Leers de uitzetting wel voorstond. Ook de
achtjarige Abiram uit Sri Lanka krijgt respijt vanwege ziekte. De publiciteit rond deze twee zaken
zwengelt bovendien de algemene discussie rond het asielbeleid aan: “Laat ook anderen dan Abiram
blijven”, zo lezen we op 18 januari in het Algemeen Dagblad.
Week 8, 2011: Het asielbeleid blijft de gemoederen in de daaropvolgende weken bezig houden.
Minister Leers presenteert een plan om burgemeesters de bevoegdheid te geven een
uitgeprocedeerde asielzoeker toch een verblijfsvergunning te geven. De Tweede Kamer steunt het
plan echter niet, aldus Trouw op 24 februari.

De laatste week in de onderzoeksperiode, week 17 van 2012, is hierbij niet meegeteld, omdat deze niet als
volledige week is meegenomen in het onderzoek.
2
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Week 13, 2011: Eind maart vraagt minister Leers vervolgens uitstel aan in de zaak-Sahar. “Er is
nieuwe informatie over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. Leers wil eerst
onderzoeken of aan deze informatie consequenties verbonden zijn in de zaak van de familie Hbrahim
Gel”, aldus Spits op 30 maart. In dezelfde periode wordt bekend gemaakt dat de huurprijzen per 1 juli
zullen stijgen. “Huren sociale woningen dreigen flink te stijgen”, schrijft Trouw op 2 april en “wie na 1
juli een nieuwe huurwoning betrekt in een ‘overspannen woningmarkt’, is duurder uit”, aldus de
Volkskrant twee dagen eerder.
Week 14, 2011: “Afghaanse meisjes die ‘te verwesterd’ zijn, worden niet uitgezet”, zo tekent de
Volkskrant op uit de mond van minister Leers op 9 april. “Geweldig voor Sahar, maar hoe moet het nu
met al die andere kinderen?”, vraagt een journalist van Trouw zich diezelfde dag af. Twee dagen
eerder is er ophef ontstaan over de uitzetting van “een groep Iraakse gezinnen met minderjarige
kinderen. […] Vluchtelingenwerk en bijna de gehele oppositie bekritiseren de manier waarop de
uitzetting heeft plaatsgevonden”, schrijft NRC Handelsblad. Bovendien overlijdt een dag later de man
die zichzelf op de Dam in brand stak uit protest tegen zijn afgewezen asielaanvraag waardoor het
onderwerp asielbeleid prominent aanwezig blijft.
Week 16 en 17, 2011: Ook in de daaropvolgende weken blijft dit het geval: Trouw publiceert op 26
april twee artikelen getiteld “De kwestie-Sahar en de spagaat van minister Leers” en “Beslissing over
Sahar lijkt willekeur”, waarin Tofik Dibi aan het woord komt over de volgens hem onduidelijke
asielprocedures. Dit naar aanleiding van de Motie Spekman/Anker die eerder op 21 april werd
ingediend en volgens welke “hier ‘gewortelde’ kinderen die hier meer dan acht jaar wonen, alleen al
op die grond een verblijfsvergunning [moeten] krijgen”. “De minister wierp het verwijt van willekeur
verre van zich” en “is niet van plan om kinderen uit andere landen dan Afghanistan een
verblijfsvergunning te geven volgens zijn nieuwe criterium van ‘verwestering’”, zo schrijft Trouw op
28 april naar aanleiding van een Kamerdebat over de kwestie. Tegelijkertijd ligt de paspoortwet
onder vuur. De plannen voor de invoering van een biometrisch paspoort kunnen niet langer rekenen
op een meerderheid in de Tweede Kamer.
Week 20, 2011: De herziening van Donners plannen de huurprijzen te verhogen krijgt halverwege
mei 2011 aandacht. “Donner gedwongen tot nieuw huurplan” nu zijn oorspronkelijke voorstel niet op
een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen, schrijft Trouw op 19 mei.
Week 24, 2011: Op 16 juni publiceert minister Donner de Integratienota. Na een moeizaam debat in
de Tweede Kamer waarin onder meer de kennis van het Wilhelmus als inburgeringseis wordt gesteld
barst ook in de media het debat los. Ook de plannen voor een boerkaverbod is een maatregel uit de
nota.
Week 26, 2011: Op Twitter genereert het bericht dat er 2000 banen zullen verdwijnen bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties veel aandacht.
Week 27, 2011: Begin juli komt de opvolging van vicevoorzitter Tjeenk Willink van de Raad van
State aan de orde. Minister Donner wordt gezien als gedoodverfde kandidaat voor de opvolging.
“Minister Donner genoemd als onderkoning”, kopt de Volkskrant op 7 juli.
Week 37 en 38, 2011: Nadat het een periode stil is in de berichtgeving rond het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontstaat er in september ophef over bestuursvoorzitter
Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan Asielzoekers. Wanneer de NOS op 18 september meldt dat
zij "met haar managementstijl een angstcultuur zou creëren” ontstaat er politieke ophef over de
kwestie. “Leers licht COA door”, aldus De Telegraaf twee dagen later. In dezelfde week gaat Diginotar,
het bedrijf waarbij drie maanden eerder door Iraanse hackers werd ingebroken, failliet. Ook de
kwestie Mauro gaat in deze week van start wanneer minister Leers besluit voor hem geen
uitzondering te maken (“Limburgse Angolees moet Nederland verlaten”, Trouw, 20 september). Na
kort gratis te zijn geweest, moet er vanaf 22 september weer betaald worden voor een ID-kaart. De
verontwaardiging hierover is groot, onder meer in het artikel “Betalen voor gratis ID-pas, hoezo
betrouwbare overheid?” dat op 23 september verschijnt in het Algemeen Dagblad.
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Week 43, 2011: Aan de bestuurlijke chaos op Curaçao wordt een maand later veel aandacht besteed.
Volgens De Telegraaf leidt de situatie op Curaçao ook tot spanningen aan het Binnenhof (27 oktober).
“Tot onvrede van de Tweede Kamer zet minister Donner de vertrouwelijke memo, waarin op
veiligheidsrisico’s van diverse bewindspersonen wordt gewezen, weg als een roddelstuk”, aldus de
krant. Al het nieuws wordt echter overschaduwd door de zaak Mauro. De kwestie zaait verdeeldheid
binnen het CDA, waar de dissidenten Ferrier en Koppejan zich weigeren neer te leggen bij de
uitzetting van Mauro. “Stemming uitzetting Mauro uitgesteld na onverwacht verzet in CDA-fractie”,
schrijft de Volkskrant op 28 oktober.
Week 50 en 51, 2011: Op Twitter houdt de benoeming van Donner als vicepresident van de Raad
van State en zijn opvolging door Liesbeth Spies de gemoederen bezig. Donners benoemingsprocedure
wordt door links bestempeld als “achterkamertjespolitiek”, omdat buitenstaanders geen kans zou
zijn geboden in de sollicitatieprocedure, zo lezen we in De Telegraaf op 17 december. “Ouderwetse
vriendjespolitiek en elkaar weer baantjes toeschuiven, walgelijk. Helemaal als er nu van Donner
wordt verwacht dat hij zijn eigen beleid kritisch gaat toetsen. […] Raad van State verliest hiermee
haar geloofwaardigheid, dat er maar snel een wet komt die dit soort smerige praktijken niet meer
mogelijk maakt voordat nog meer partijen er misbruik van maken.”, luidt een reactie op
internetforum Fok.nl een dag eerder. Dagblad Trouw meldt op 19 december: “Nu Donner vrijdag via
die vernieuwde procedure benoemd is, dient de conclusie te zijn dat dat hopelijk eens maar nooit
meer was. De zogenaamde openheid en transparantie, begrippen die tegenwoordig zo hoog in
aanzien staan, passen niet bij deze functie, zo moet na maanden speculatie, op halve waarheden
gestoelde berichten en partijpolitiek gedoe de conclusie zijn.”
Week 9, 2012: Het bericht “Minister Spies buigt zich over declaraties kabinet” dat op 2 maart 2012
op Fok.nl verschijnt leidt tot veel reacties. De strekking van deze reacties is vergelijkbaar aan de
reacties op het bericht over de ex-topman van woningcorporatie Vestia die een pensioenpremie van
3,5 miljoen ontvangt, een onderwerp dat ook op Twitter de nodige aandacht krijgt.
Week 10, 2012: Woningcorporatie Vestia komt in maart wederom in het nieuws. Er wordt opnieuw
een kamerdebat gevoerd over de kwestie waar op initiatief van het CDA een parlementaire enquete
wordt aangevraagd. Daarnaast maakt minister Spies bekend dat de fusie van Noord-Holland, Utrecht
en Flevoland tot een Randstadprovincie niet door zal gaan.
Week 13 en 14, 2012: Later die maand vormen 40 burgemeesters een front tegen minister Leers als
steunbetuiging aan burgemeester Els Boot die weigert een Afghaanse asielzoeker uit te zetten, meldt
het NOS journaal op 1 april. Echter, “Leers houdt voet bij stuk. Hij zegt dat hij gaat over het uitzetten
van asielzoekers en niet de burgemeesters. En dat hij door gaat met uitzetten”, zo meldt hetzelfde
medium twee dagen later. De Tweede Kamer roept de minister op het matje vanwege zijn uitspraken
over het uitzetten van Mauro na afloop van zijn studievisum. De media aandacht blijft sterk gericht
op minister Leers wanneer de Volkskrant op 4 april bericht dat Wilders in het Catshuisoverleg zou
hebben aangestuurd op het vertrek van de minister. “Wilders vindt dat Leers te slap optreedt en te
weinig voor elkaar krijgt in Europa. Bronnen in de gedoogcoalitie bevestigen dat de positie van Leers
maandag al ‘onder druk’ stond en dat hij zich ‘in de gevarenzone’ bevond”, aldus de krant in het
artikel “Wilders uit op val minister Leers”. Het bericht/gerucht wordt door de betrokkenen echter
krachtig ontkend. Geert Wilders twittert diezelfde dag: “Opening Volkskrant over Leers is canard van
het jaar”. De actualiteitenprogramma’s varen wel bij het onderwerp. “Als er al over gesproken zou
zijn komt het natuurlijk bij Wilders vandaan” verdedigt Volkskrant-journalist Frenk van der Linden
bij De Wereld Draait Door. “Als je in het CDA zit en je ziet dat de positie van Leers wankelt, dan is het
slimste om te doen dit bericht de wereld in te helpen via een journalist. Zeggen dat Wilders dat wil.
Dat kan hij daarna niet meer doen.” Ook op de internetfora Geenstijl en Fok.nl houdt de discussie de
gemoederen bezig. “Wilders wil Leers wel/niet/wel/niet uitzetten”, luidt de kop van een topic op
Geenstijl.
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4.1 Het ministerie versus de bewindspersonen
Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. De minister is hierbij
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws
over het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris. Tevens
kijken we naar de mate waarin nieuws over de minister en staatssecretaris ook over het ministerie
gaat en wat de kans is dat beide bewindspersonen samen in het nieuws komen.
Tabel 2. Kans dat ministers genoemd worden in het nieuws over het ministerie.
BZK

Donner

Spies

Leers

BZK

-

81,6%

80,0%

80,9%

Donner

30,3%

-

12,3%

4,1%

Spies

13,0%

5,4%

-

0,6%

Leers

29,6%

4,0%

1,4%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren samen genoemd worden. De eerste staat in de
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het ministerie van BZK (kolom) ook
minister Donner (rij) genoemd wordt is 30,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister Donner
(kolom) ook het ministerie van BZK (rij) genoemd wordt, is 81,6%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte
van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog
percentage) gebruikt.

Wanneer een van de ministers wordt genoemd is de kans groot dat ook het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt genoemd. In alle gevallen is deze kans ruim 80
procent. Wanneer, omgekeerd, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het
nieuws wordt genoemd is de kans het grootst dat ook minister Donner wordt genoemd, namelijk
30,3 procent. Minister Leers volgt op de voet, de kans is 29,6 procent dat hij voorkomt in een bericht
of item dat gaat over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kans dat
minister Spies wordt genoemd in een bericht of item waarin haar ministerie wordt genoemd is
aanzienlijk kleiner, namelijk 13 procent. Wanneer we kijken naar de conditionele waarschijnlijkheid
van de ministers onderling is de kans dat minister Donner wordt genoemd in een bericht of item
waarin minister Spies voorkomt het grootst, met 12,3 procent. Dit omdat Spies, zeker direct na haar
aantreden als minister, meestal als opvolger van Donner wordt beschreven en ook haar beleid vaak
wordt vergeleken met dat van haar voorganger op dezelfde post.

4.2 De bewindspersonen in het nieuws
Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over minister Donner, minister Spies en
minister Leers. In figuur 2 en 3 is de hoeveelheid nieuws en de teneur van dit nieuws per
bewindspersoon weergegeven. De hoeveelheid nieuws is weergegeven met de blauwe lijn en de
teneur van de berichtgeving over de ministers is weergegeven in de rode lijn. Het aantal artikelen is
af te lezen in de linker y-as, terwijl op de rechter y-as de teneur van de berichtgeving is weergegeven.
De teneur is gebaseerd op alle zinnen waarin de minister is genoemd. Van iedere zin hebben we het
aantal positieve en negatieve woorden getraceerd. Op basis van deze gegevens kunnen we het
aandeel negatieve woorden op het geheel bepalen. Deze maat varieert vervolgens van uiterst negatief
-1 tot uiterst positief +1.

4.2.1 De ministers in het nieuws
De ministers Donner en Spies zijn samen gemiddeld in 50 artikelen per week in het nieuws. In
praktijk ligt dit aantal tussen 11 artikelen in weken met relatief weinig media-aandacht voor de
minister en 174 artikelen in weken waarin de media relatief veel over de minister berichten. De
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teneur van het nieuws schommelt rond de 0 (neutraal), met een licht positieve teneur tijdens de
grootste pieken in de berichtgeving, namelijk week 41 en week 50 van 2011. Hieronder lichten we de
media-aandacht gedurende alle opvallende pieken kort toe.

Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister Donner/Spies per week
Week 45, 2010: De onderhandelingen tussen minister Donner en de vakbonden over een nieuwe
cao voor ambtenaren zijn een belangrijk item. Minister Donner wil twee jaar lang geen
loonsverhoging voor ambtenaren, want “er moet nu eenmaal aanzienlijk bezuinigd worden om de
overheidsuitgaven weer op een houdbaar niveau te krijgen. Een loonsverhoging past daar niet bij”,
aldus de minister volgens het NRC Handelsblad op 9 november.
Week 13, 2011: De door minister Donner voorgestelde nullijn doet veel stof opwaaien: “Gemeenten
zien ruimte voor loonsverhoging voor 180 duizend ambtenaren”, kopt de Volkskrant op 30 maart.
Daarbij maakt minister Donner bekend dat de regels voor het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit worden aangescherpt om zo kansarme migranten te weren, een bericht dat op Fok.nl
veel reacties krijgt. Vervolgens berichten de bladen ook volop over Donners aanpak van
scheefwonen. “Huren sociale woningen dreigen flink te stijgen”, aldus Trouw op 2 april. De maatregel
wordt echter pas in juli 2012 ingevoerd, een jaar later dan gepland.
Week 23, 2011: In juni is er grote onenigheid tussen kabinet en gemeenten over het
bestuursakkoord inzake een grootschalige herverdeling van taken. Het budget is het punt waarover
de partijen het oneens zijn, en de gemeenten weigeren de bezuinigingsmaatregelen uit te voeren.
“Donner eiste te veel van gemeente”, schrijft hoogleraar Staatsrecht D.J. Elzinga in NRC Handelsblad
op 9 juni. Het vaste commentaar in dezelfde krant luidt twee dagen later: “Het kabinet-Rutte
behandelt de gemeenten als bijkantoren”. Minister Donner “trok weer een gezicht alsof hij de enige
volwassene was in de zaal”, aldus de auteur.
Week 24, 2011: Een week later presenteert minister Donner de lang verwachte Integratienota
waarmee het kabinet “afstand [neemt] van de multiculturele samenleving”, zoals De Telegraaf het
verwoordt op 17 juni. Daarnaast geeft de coalitie steun aan het plan van de minister om de
huurprijzen in dichtbevolkte gebieden te verhogen.
Week 41, 2011: In oktober laait het nieuws rond de ministers Donner en maar ook minister Leers
(zie figuur 3) opnieuw op: de hack bij Diginotar en zijn aanstaande benoeming tot vicevoorzitter van
de Raad van State zorgen voor een piek in de berichtgeving over minister Donner. “PvdA keert zich
tegen Donner als ‘onderkoning’”, schrijft de Volkskrant op 10 oktober en “schimmenspel om post
onderkoning” in De Telegraaf een dag later. De linkse oppositie is gekant tegen Donners kandidatuur:
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“het kan niet dat iemand die aan de wortel heeft gestaan van dit kabinet zomaar een van de
belangrijkste criticasters kan zijn van datzelfde kabinet”, aldus SP’er Ronald van Raak in de
Volkskrant op 11 oktober. Rutte legt de kritiek op de benoemingsprocedure echter naast zich neer en
de weg voor Donner naar de Raad van State komt vrij.
Week 46, 2011: Zowel vanuit de oppositie als de coalitie wordt kort voor zijn vertrek naar de Raad
van State kritiek geuit op minister Donner, beschreven in het artikel ‘Donner is druk en doet toch
weinig’ dat op 16 november verschijnt in het NRC Handelsblad. “Van onveilige overheidssites tot de
inkomens van huurders in de sociale sector. Van een boerkaverbod tot een fusie van de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Minister Piet Hein Donner heeft van alle leden van het kabinetRutte zonder twijfel de meest diverse portefeuille. Vele dagen brengt Donner in de Tweede Kamer
door om zijn beleid te verdedigen. Hij is er zo vaak, dat diezelfde Kamer zich soms afvraagt of Donner
nog wel aan de inhoud toekomt. Oppositie en coalitie hebben kritiek. “De gevolgen van die compacte
overheid die het kabinet nastreeft, zie je hier: de gigantische portefeuille van minister Donner leidt
tot verwaarlozing’, zei Pierre Heijnen (PvdA) afgelopen maandag. VVD’er Willibrord van Beek
verzocht de minister ‘nadrukkelijk om haast te maken met zijn voorstellen. Als dat steeds zo lang
duurt, is het momentum zomaar weer voorbij’, aldus de VVD’er.
Week 50, 2011: De berichtgeving rond Liesbeth Spies komt begin december 2011 op gang wanneer
zij in beeld komt als opvolger van minister Donner na zijn vertrek naar de Raad van State. De
evaluaties van de nieuwe minister zijn overwegend positief: “Spies wordt gekarakteriseerd als een
praktisch persoon die in oplossingen denkt” (NRC Handelsblad, 17 december); “de juiste vrouw, op de
juiste plaats”, aldus vicepremier Maxime Verhagen in De Telegraaf op 17 december. Donner is
minister af en na de kritiek op zijn benoeming tot vicevoorzitter van de Raad van State neemt de
berichtgeving over zijn persoon af.
Week 10, 2012: Na haar benoeming komt minister Spies voornamelijk in het nieuws omtrent de
Vestia-affaire. “De CDA-minister maakte een ‘zeer overrompelde’ indruk, zeggen Haagse bronnen. Ze
zag ‘witheet’ van woede. Had Spies’ voorganger, Piet Hein Donner, zijn partijgenote wel volledig
gebrieft over de ernst van de situatie? Of was Donner misschien zelf te druk met zijn overstap naar
het vicepresidentschap van de Raad van State?”, schrijft het NRC Handelsblad over het begin van haar
ministersperiode op 7 maart. Minister Spies “laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties
faalt en aangescherpt moet worden”, meldt Fok.nl op 2 februari 2012. Uit dit onderzoek blijkt dat
meerdere woningcorporaties financiële problemen hebben.
Na de berichtgeving over de ministers Donner en zijn opvolgster Spies te hebben besproken, gaan we
hieronder door met de berichtgeving over minister Leers, zoals weergegeven in figuur 3.

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over minister Leers per week.
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Minister Leers is gemiddeld in 33 artikelen per week in het nieuws, variërend van 4 artikelen in de
rustigste week tot 145 artikelen in de week met de meeste media-aandacht voor de minister.
Hieronder bespreken we weer de meest duidelijke pieken in media-aandacht.
Week 44, 2010: Direct na het aantreden van het kabinet Rutte I komt minister Leers volop in het
nieuws. Na Geert Wilders eerder te hebben bestempeld als ‘vleesgeworden voorman van alle
ordinaire vuilspuiers op internet’ zijn alle ogen gericht op de relatie tussen de twee politici.
Bovendien volgt al snel de eerste ophef rond de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel: in zijn
plan om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar Irak wordt hij teruggefloten door het
Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ook laait de discussie over zijn vakantievilla in Bulgarije,
de reden voor zijn vertrek als burgemeester van Maastricht, weer op. “Gert Leers heeft nu al moeite
met laveren”, kopt het NRC Handelsblad op 5 november 2010.
Week 38, 2011: In september komt minister Leers in het nieuws vanwege de misstanden bij het
Centraal Orgaan Asielzoekers. Rond minister Donner verschijnt in dezelfde periode een piek in de
berichtgeving wanneer hij een spoedwet naar de Tweede Kamer stuurt waardoor identiteitskaarten
niet langer gratis zijn. Deze stap komt hem op de nodige kritiek te staan: “het is net als in het casino.
Je moet gokken wanneer je in moet zetten en een beetje geluk hebben”, aldus een betrokkene in het
Algemeen Dagblad op 23 september.
Week 41, 2011: Nadat Leers in een partijblad migratie een verrijking van de samenleving noemt,
valt Wilders over hem heen. “Als de minister blaft, gromt de PVV: hij mag de gedoogpartner niet
ontrieven”, verschijnt in Trouw op 12 oktober in een artikel getiteld “Leers loopt aan de leiband van
Wilders”. “Als Leers doet wat gedoogpartner Wilders wil, is zijn eigen CDA ontevreden. Als hij doet
wat het CDA wil, steigert Wilders. Kop of munt: Leers verliest”, aldus het Algemeen Dagblad op 15
oktober. Daarnaast ontstaat een conflict tussen de minister en COA-bestuursvoorzitter Albayrak
wanneer bekend wordt dat haar salaris, anders dan zij eerder beweerde, ruim boven de
balkenendenorm lag.
Week 43 en 44, 2011: Eind oktober laait de discussie rond Mauro op, de kwestie die het CDA
verdeelt. “De toekomst van Mauro Manuel verdeelt de meningen diep”, schrijft De Telegraaf op 29
oktober. “De ene helft van de deelnemers aan de Stelling van de Dag pleit voor barmhartigheid met
een goedwillende jongen die hier meer toekomst lijkt te hebben dan in Angola. De andere helft vindt
het willekeur om voor mediagenieke gevallen een uitzondering te maken op staand beleid. Maar
velen vinden vooral: dit is een politiek spelletje over de rug van een jong persoon die veel te lang in
onduidelijkheid heeft geleefd. De politiek moet zich schamen. Van de stemmers vindt 63% dat de
overheid hoop en verwachtingen heeft geschapen, door vier jaar lang geen beslissing te nemen over
de status van Mauro. Deze zaak is diep triest, maar maakt wel duidelijk waar ons asielbeleid faalt: te
traag en te veel mogelijkheden tot doorprocederen”, aldus de krant. Politiek redacteur Derk
Stokmans schrijft op 26 oktober in het artikel “Niet alleen Mauro, ook Leers verliest” in het NRC
Handelsblad: “dus is Leers gedoemd elke keer als de asielzoeker een mens wordt, in het openbaar te
wikken en te worstelen. En raakt hij beschadigd”. Op 27 oktober volgt op Fok.nl echter wel steun voor
de beslissing van minister Leers: “als we nu uitzonderingen gaan maken, waar is de kracht van
structuur binnen onze democratie dan nog? Desondanks blijft het natuurlijk enorm tragisch voor de
betrokkenen, maar ik kan enkel lof hebben voor de professionele manier waarop minister Leers dit
nu aanpakt”. Het CDA zakt tot een historisch dieptepunt in de peilingen en er wordt een uitweg
gevonden voor Mauro; hij mag de aanvraag van een studievisum afwachten in Nederland. “Kamer
maakt morsig einde aan kwestie-Mauro”, schrijft het NRC Handelsblad op 2 november.
Voor wat betreft de berichtgeving over de ministers Donner, Spies en Leers is het opvallend dat de
samenhang tussen de hoeveelheid nieuws en de teneur van het nieuws verschilt tussen de twee
functies. Hoe meer de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Donner dan wel
Spies, in het nieuws komen, hoe positiever de berichtgeving. Bij de minister voor Immigratie en Asiel,
minister Leers, geldt juist het omgekeerde: hoe meer zijn naam genoemd wordt in de media, des te
negatiever de teneur van de berichtgeving. Deze tendens heeft sterk te maken met de affaire Mauro,
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waarin er veel nieuws rond de minister was met gemiddeld een negatieve teneur. Op de affaire
Mauro komen we later in de rapportage nog terug.

5 De onderwerpen in het nieuws
Om te bepalen welke deelonderwerpen we nader zullen analyseren hebben we een bottom-up
analyse uitgevoerd over de totale berichtgeving over het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Deze methode staat beschreven in de sectie dataverzameling en methodes.
In tabel 3 geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s zoals die naar voren zijn gekomen in
de berichtgeving rond het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar
bewindspersonen. De 20 gevonden clusters komen uit op in totaal 9 thema’s. Het totaal geeft aan
hoeveel van het totale nieuws over Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de mediagroep
wordt gevormd door deze thema’s.
Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie en haar bewindspersonen.
Thema’s

Dagbladen

NOS Journaal Actualiteiten

Geenstijl.nl

Fok.nl

Immigratie

17,60%

2,20%

4,00%

6,50%

18,30%

Gedoogconstructie

13,60%

5,60%

7,70%

12,80%

4,00%

Mauro

11,00%

2,80%

2,40%

12,20%

24,30%

Bezuinigingen ambtenaren

6,70%

5,70%

2,50%

0,40%

3,10%

Dubbele nationaliteit

6,40%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

Donner naar Raad van State 5,50%

1,60%

2,20%

0,20%

3,70%

Woningcorporaties

4,20%

3,20%

0,40%

0,80%

15,00%

Hack diginotar

4,00%

14,20%

10,20%

0,00%

0,80%

Misbruik kerk

2,80%

6,20%

5,60%

1,60%

1,00%

Identiteitskaart

1,80%

1,10%

2,40%

1,70%

1,80%

Totaal

73,60%

44,40%

39,40%

38,50%

74,40%

Dagbladen besteden de meeste aandacht aan het thema immigratie van minister Leers. Ook Fok.nl
besteedt veel aandacht aan dit thema, terwijl de overige mediagroepen dit aanzienlijk minder doen.
Het grootste onderwerp op het internetforum Fok.nl is de kwestie Mauro, evenals op Geenstijl en in
dagbladen. Op het NOS journaal en in actualiteitenprogramma’s krijgen deze thema’s minder
aandacht. De aandacht gaat hier voornamelijk uit naar de hack bij Diginotar. De misstanden en
problemen bij woningcorporaties worden voornamelijk behandeld op Fok.nl. De bezuinigingen op
ambtenaren krijgen aanzienlijk minder aandacht dan de overige thema’s. In dagbladen wordt dit
thema het vaakst behandeld.

5.1 Mate van associatie
In onderstaande figuren staan de thema’s waarmee de ministers Donner, Spies en Leers met name
werden geassocieerd in het nieuws. Hierbij zeggen de absolute aantallen die tussen de
bewindspersoon en de thema’s staan niet zoveel: zij geven slechts een indicatie van de sterkte van
het verband tussen de bewindspersoon en het betreffende thema. Hoe dikker de lijn, hoe sterker de
associatie tussen de bewindspersoon en het thema.
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Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Donner en thema’s.
Voor minister Donner is het belangrijkste thema zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van
State.

Figuur 5. Mate van associatie tussen minister Spies en thema’s.
Minister Spies werd het meest geassocieerd met (het verbod op) de dubbele nationaliteit.

Figuur 6. Mate van associatie tussen minister Leers en thema’s.
De portefeuille Asielbeleid en Immigratie en de kwestie Mauro zijn de twee thema’s waarmee
minister Leers in de media met name wordt geassocieerd.
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5.2 Gekozen thema’s
Uit de hiervoor genoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. Deze thema’s zijn:





Immigratie en asielbeleid (inclusief de affaire Mauro)
Woningcorporaties
Bezuinigingen ambtenaren
Informatieveiligheid inclusief Diginotar

In tabel 4 gaan we in op deze vier thema’s en kijken we naar de mate waarin de thema’s genoemd
worden in de berichtgeving rond het ministerie. In andere woorden, hoe groot is de kans dat als een
artikel gaat over het ministerie ook een van de vier thema’s genoemd wordt?
Tabel 4. Kansen dat het ministerie en de vier thema’s samen in het nieuws komen.
Ministerie

Immigratie
asielbeleid

Bezuinigingen
ambtenaren

Ministerie

-

82,4%

Immigratie en asielbeleid

28,1%

Bezuinigingen
ambtenaren

Informatie
veiligheid

Woningcorporaties

83,3%

86,7%

79,6%

-

19,9%

8,1%

10,5%

2,8%

1,9%

-

1,2%

2,7%

Informatieveiligheid
overheid

2,1%

0,6%

0,9%

-

0,6%

Woningcorporaties

5,3%

2,1%

5,6%

1,6%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste
stakeholder dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een
artikel over het ministerie van BZK (kolom) ook het thema Immigratie en asielbeleid (rij) genoemd wordt is
28,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over I:mmigratie en Asielbeleid (kolom) ook het ministerie van
BZK (rij) genoemd wordt, is 82,4%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kans het grootst is dat het thema immigratie en asielbeleid
voorkomt in de berichtgeving over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
deze kans is 28,1 procent. De kansen voor de overige drie thema’s zijn aanzienlijk kleiner, zo blijkt uit
de tabel. Wanneer een artikel of item gaat over een van de vier thema’s, is de kans groot dat ook het
ministerie wordt genoemd. Deze kansen liggen tussen de 79,6 procent en 86,7 procent. Dit is te
verklaren uit het feit dat de resultaten zijn geselecteerd uit nieuws dat al gaat over het ministerie,
niet over het totale nieuws dat is verschenen.
Ook blijkt uit de tabel dat de thema’s weinig tot vrijwel niet met elkaar corresponderen of
overeenkomen. Met name het thema informatieveiligheid overheid komt vrijwel nooit voor in
berichten die gaan over een van de overige thema’s. Wel zien we dat de kans bijna 20 procent is dat
het thema immigratie en asielbeleid wordt genoemd in een artikel of item dat gaat over het thema
bezuinigingen ambtenaren. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor zijn de berichten die in de
beginperiode van het kabinet-Rutte I verschijnen en waarin de inrichting van de departementen
wordt besproken, waarbij zowel de op handen zijnde bezuinigingen als het veelbesproken
immigratie- en asielbeleid worden beschreven.
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Tabel 5. De vier thema’s voor het ministerie per mediagroep.
Immigratie en
asielbeleid

Woningcorporaties

Bezuinigingen
ambtenaren

Informatieveiligheid overheid

Totaal

Kwaliteitskranten

1222

47,6%

233

44,8%

123

51,5%

58

32,2%

1636

46,6%

Populaire kranten

422

16,4%

90

17,3%

39

16,3%

24

13,3%

575

16,4%

Gratis kranten

258

10,0%

35

6,7%

16

6,7%

18

10,0%

327

9,3%

44

1,7%

14

2,7%

12

5,0%

11

6,1%

81

2,3%

Actualiteiten

171

6,7%

30

5,8%

33

13,8%

22

12,2%

256

7,3%

Sociale media

350

13,6%

48

9,2%

6

2,5%

26

14,4%

430

12,3%

Twitter

102

4,0%

70

13,5%

10

4,2%

21

11,7%

203

5,8%

Totaal

2569

100,0%

520

100,0%

239

100,0%

180

100,0%

3508

100,0%

Journaal

In tabel 5 is weergegeven hoeveel aandacht elke mediagroep aan de verschillende thema’s besteed.
Veruit de meeste aandacht wordt besteed aan het thema immigratie en asielbeleid. In de
berichtgeving voor alle thema’s gaan de kwaliteitskranten in alle gevallen voorop: 46,5 procent van al
het nieuws over de vier thema’s komt voor rekening van de kwaliteitskranten. Een tweede plaats
wordt ingenomen door de populaire kranten, gevolgd door sociale media met 12,2 procent.
Verhoudingsgewijs wordt op het journaal en in actualiteitenprogramma’s meer aandacht besteed aan
bezuinigingen op ambtenaren en informatieveiligheid van de overheid dan aan de andere twee
thema’s. Dit komt niet overeen met de kwaliteits- en populaire kranten, die beiden het minste
aandacht besteden aan informatieveiligheid van de overheid. De gratis kranten besteden
verhoudingsgewijs juist het meeste aandacht aan dit thema, maar ook aan immigratie en asielbeleid.
Dit komt overeen met de aandacht op sociale media, waar verhoudingsgewijs ook het meeste
aandacht wordt besteed aan immigratie en informatieveiligheid. Op Twitter staan de
woningcorporaties en de informatieveiligheid het meest centraal.

5.3 Stakeholders in het nieuws
Naast de selectie van de belangrijkste thema’s voor het ministerie is ook een selectie gemaakt van de
voor het ministerie belangrijke stakeholders. Dit zijn stakeholders die voorkomen in het nieuws over
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze stakeholders zijn onderverdeeld
in 6 categorieën. In de onderstaande tabel is weergegeven welke stakeholders in welke categorie
vallen. 3
Tabel 6. Relevante stakeholders in de berichtgeving over het ministerie.
Categorie

Stakeholders

Ministerie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Donner,
minister Spies, minister Leers

Experts

Hoogleraar, onderzoeker, professor, expert, Roger Vleugels, Arjen Siegmann,
Rudy de Jong, Erik Terheggen

Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de websites en de mediaberichtgeving en is derhalve niet
uitputtend. Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek.
3
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Kennisinstituten

Raad van State, CPB, CBS, ACVZ, Nibud, Jones Lang LaSalle, kennisinstituut,
adviesbureau, adviesorganisatie

Uitvoering en toezicht

Burgemeester, wethouder, provincie, gemeente(raad), RDW, Centraal Fonds
Volkshuisvesting, Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, VROM inspectie,
CFV, COA, KING, IND, belastingdienst, kinderombudsman

Brancheorganisaties

VNG, FNV, AbvaKabo, MKB, VNO, CNV, MHP, VAJN, SVMA, IPO, NVVB, SCO,
CMHF, woonbond, federatie van woningcorporaties, VBO Makelaar,
Vereniging van Erfpachters, VEH, Neprom, NVM, aedes, vakbonden,
vakbeweging,
werkgeversorganisaties,
ambtenarencentrum,
Vluchtelingenwerk, UNHCR, Stichting Vluchteling, Defence for Children,
SNDVU, IOT, Vluchtalarm, Stichting Nidos, UAF, Bits of Freedom

Maatschappij

Burgers, asielzoekers, asielzoekerscentra, immigranten, vluchtelingen,
allochtonen, expats, ambtenaren, huurders, woningcorporaties

Hieronder zullen we per thema kijken naar de hoeveelheid nieuws en de kans dat relevante
stakeholders en politieke partijen samen worden genoemd in het nieuws over het betreffende thema,
te beginnen met het eerste thema: immigratie en asielbeleid.

5.4 Thema 1: Immigratie en asielbeleid
Figuur 7 laat zien dat de media-aandacht voor het thema immigratie en asielbeleid wisselt tussen de
50 en 322 artikelen per maand. In de grafiek is te zien dat de twee geruchtmakende asielzaken
uitschieters zijn in media-aandacht voor het thema. Tijdens de eerste piek in april 2011 verschijnen
er 199 berichten over het thema immigratie en asielbeleid. Een tweede piek is te zien in oktober
2011 wanneer er 322 berichten over het thema verschijnen. De media-aandacht neemt in de
daaropvolgende maanden af, maar is in november nog steeds groot. Er verschijnen die maand 216
berichten over immigratie en asielbeleid. Hieronder bespreken we de pieken chronologisch.

Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Immigratie en Asielbeleid per
maand.
April, 2011: Heel het land leeft mee met Sahar Hibrahim Ghel die met haar familie naar Afghanistan
uitgezet dreigt te worden. Minister Leers neemt in zijn besluit het criterium ‘verwestering’ mee.
“Leers maakte zich maandenlang hard voor de uitzetting ban de gymnasiaste, die al tien jaar in
Nederland woont, omdat haar ouders de asielprocedure getraineerd zouden hebben. Na een
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ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit bleek hoe zwaar schoolgaande
meisjes het in Afghanistan te verduren hebben, keerde Leers. Hij wil Afghaanse meisjes die minstens
acht jaar in Nederland wonen en verwesterd zijn niet meer terugsturen wanneer dat voor hen een
‘onevenredige psychosociale druk oplevert’”, aldus De Telegraaf op 9 april. Het NRC Handelsblad
voegt hier op 12 april nog aan toe: “maar dit mag van Leers politiek niet worden opgevat als een
beleidswijziging voor de hele groep. Het principiële uitzettingsbeleid moet blijven staan, tenminste
als decor. […] Een minister in het nauw maakt rare sprongen. In dit geval om de PVV politieke
dekking te verschaffen. Intussen kunnen alle verwesterde Afghaanse meisjes boven de tien die hier
langer dan acht jaar zijn, opgelucht ademhalen. Als zij in voldoende mate zijn ‘verwesterd’, mogen ze
blijven. Een iets humaner beleid en een nieuw toelatingscriterium dus. Dat nog helemaal ingevuld
moet worden.”
Oktober, 2011: In het najaar brengt de zaak-Mauro opnieuw veel mediaberichtgeving teweeg.
“Leers moet zich losmaken uit houdgreep van PVV”, aldus burgemeester Rombouts in de Volkskrant
op 6 oktober. Terwijl VVD en PVV het eens zijn over het terugsturen van de Angolese jongen, leidt de
kwestie tot ernstige verdeeldheid binnen het CDA. Uiteindelijk wordt besloten Mauro de procedure
voor het verkrijgen van een studievisum in Nederland te laten afwachten en een definitief besluit
over de kwestie vooruit geschoven. De berichtgeving over het thema loopt uiteindelijk terug tot
gebruikelijke ‘off-peak’ waarden.

5.4.1 Immigratie en asielbeleid: stakeholders
In het nieuws over immigratie en asielbeleid komen naast het ministerie en de bewindspersonen ook
andere stakeholders voor. In deze paragraaf gaan we hierop in. In onderstaande tabel geven we weer
wat de kans is dat een groep stakeholders wordt genoemd in berichtgeving over immigratie en
asielbeleid.
Tabel 7. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Immigratie en Ministerie Experts
asielbeleid
Immigratie & asiel

Kennis
instituten

Uitvoering Branche
Maat
en Toezicht organisaties schappij

-

87,8%

87,9%

88,2%

88,9%

90,0%

91,2%

74,9%

-

62,8%

69,4%

75,8%

74,6%

73,2%

Experts

6,8%

5,7%

-

13,8%

10,3%

9,2%

8,1%

Kennisinstituten

8,3%

7,6%

16,7%

-

10,6%

9,8%

9,3%

Uitvoering en
Toezicht

29,3%

29,3%

43,5%

37,4%

-

35,8%

36,4%

Brancheorganisaties

11,0%

10,7%

14,4%

12,8%

13,3%

-

0,0%

Maatschappij

47,5%

44,7%

54,0%

51,6%

57,5%

0,0%

-

Ministerie

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
de berichtgeving over het thema.. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Immigratie en asielbeleid (kolom) ook het
ministerie van BZK (rij) genoemd wordt is 74,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie
van BZK (kolom) ook het thema Immigratie en asielbeleid (rij) genoemd wordt, is 87,8%. De kleuren zijn een
indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Wanneer er in de media wordt bericht over het thema immigratie en asielbeleid, is de kans bijna 75
procent dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hetzelfde artikel of item
wordt genoemd. De kans dat stakeholders uit de maatschappij worden genoemd in een artikel of item
over het thema is daarna het grootst, namelijk 47,5 procent. Daarmee zijn stakeholders in de
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maatschappij (e.g. asielzoekers, immigranten en asielzoekerscentra) de grootste stakeholder in het
nieuws over het asielbeleid. Deze worden gevolgd door organisaties die uitvoering van en toezicht op
beleid als taak hebben, met een kans van ruim 29 procent. De overige stakeholders,
brancheorganisaties, kennisinstituten en experts, komen beduidend minder vaak voor in berichten
over het thema immigratie en asielbeleid.
Wanneer een van de stakeholders voorkomt in een bericht over immigratie en asielbeleid, is de kans
groot dat ofwel het ministerie ofwel een of meerdere maatschappelijke stakeholders ook worden
genoemd. Wanneer een stakeholder belast met uitvoering en toezicht wordt genoemd, is de kans 76
procent dat ook het ministerie wordt genoemd en 57,5 procent dat een of meerdere stakeholders uit
de maatschappij in hetzelfde artikel of item voorkomen. Wanneer het ministerie wordt genoemd, is
de kans echter gering dat experts worden aangehaald, namelijk 5,7 procent, terwijl de kans het
grootst is, 44,7 procent, dat ook een of meerdere maatschappelijke stakeholders worden genoemd.
Stakeholders uit de maatschappij en brancheorganisaties komen nooit samen voor in een bericht
omdat bij het zoeken naar maatschappelijke stakeholders de brancheorganisaties zijn uitgesloten.
In tabel 8 is voor de verschillende politieke partijen de kans weergegeven dat zij in nieuws over het
immigratie en asielbeleid worden genoemd. Wanneer dit thema wordt behandeld in de media is de
kans het grootst dat ook het CDA wordt genoemd, namelijk 42,3 procent. Dat de verantwoordelijke
minister Leers van CDA huize is draagt hier uiteraard aan bij. De PVV wordt hierna het vaakst
genoemd in combinatie met het thema: de kans is 34 procent dat de partij wordt genoemd in een
artikel of item dat gaat over immigratie en asielbeleid. Als kleine oppositiepartij wordt de
ChristenUnie relatief vaak in verband gebracht met het thema immigratie en asielbeleid. Wanneer
het thema in een artikel of item wordt behandeld is de kans 6,1 procent dat ook de ChristenUnie
wordt genoemd. Tijdens de kwestie-Mauro komt de ChristenUnie veelvuldig in het nieuws vanwege
de initiatiefwet die de partij samen met de PvdA presenteert voor een pardonregeling voor
vergelijkbare gevallen als Mauro.
Tabel 8. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Immigratie VVD
Immigratie

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

-

87,4%

89,0%

89,1%

89,4%

87,8%

87,7%

89,1%

90,5%

85,5%

88,2%

VVD

21,9%

-

43,1%

44,9%

40,1%

50,9%

56,7%

42,3%

41,0%

60,1%

56,5%

PvdA

20,2%

38,9%

-

31,1%

29,6%

59,9%

56,5%

47,6%

60,0%

67,6%

46,7%

PVV

34,0%

68,3%

52,3%

-

53,4%

58,3%

67,9%

57,0%

52,0%

58,5%

70,7%

CDA

42,3%

75,6%

61,8%

66,2%

-

65,4%

71,8%

63,1%

69,4%

77,9%

82,9%

SP

7,0%

16,2%

21,2%

12,2%

11,1%

-

32,3%

26,2%

27,5%

48,5%

27,4%

D66

8,3%

21,3%

23,5%

16,8%

14,3%

38,1%

-

33,5%

33,0%

60,0%

35,5%

GL

11,4%

21,7%

27,0%

19,2%

17,2%

42,1%

45,7%

-

44,8%

52,0%

34,4%

CU

6,1%

11,1%

18,0%

9,2%

9,9%

23,3%

23,7%

23,6%

-

33,0%

30,1%

PvdD

1,1%

3,0%

3,7%

1,9%

2,0%

7,5%

7,9%

5,0%

6,1%

-

11,5%

SGP

3,6%

9,1%

8,3%

7,5%

7,1%

13,8%

15,2%

10,8%

17,9%

37,1%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Immigratie en asielbeleid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is
21,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Immigratie en asielbeleid
(rij) genoemd wordt, is 87,4%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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5.5 Thema 2: Woningcorporaties en woonbeleid
Het tweede thema waar we nader naar kijken betreft het beleid rond de woningmarkt. Met de
stagnerende woningmarkt is dit een belangrijk thema in de berichtgeving over het ministerie. Het
aantal berichten dat maandelijks verschijnt over dit thema varieert van 7 tot 45, met een uitschieter
van 101 stuks in maart 2012. In figuur 8 is een overzicht van het nieuws rond dit thema te zien.

Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het thema Woningcorporaties en Woonbeleid
per maand.
Mei 2011: In deze maand is een eerste voorzichtige piek te zien in de berichtgeving over het thema
woningcorporaties en woonbeleid. Het huurbeleid van minister Donner krijgt deze maand aandacht.
CDA en PVV scharen zich samen met de oppositie tegen de plannen van de minister wanneer deze de
huren in het hele land per 1 juni wil laten stijgen. Echter, in het regeerakkoord staat dat huren alleen
mogen stijgen in gebieden waar een krapte op de woningmarkt is. CDA en PVV wijzen de minister
erop aan deze afspraken gebonden te zijn. “Donner kan vrijwel niet anders dan toegeven aan de wil
van CDA en PVV, hij heeft hun steun nodig voor een meerderheid in de Kamer. Steun van de
oppositiepartijen hoeft hij niet te verwachten. Zij zijn ook niet te spreken over de plannen zoals die in
het regeerakkoord staan”, schrijft Trouw op 19 mei. “’Het is een slecht plan dat niet cijfermatig
onderbouwd is, vindt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. De SP vindt het een asociaal voorstel, dat de
papierversnipperaar in moet”, aldus de krant. Bovendien noemt Donners partijgenoot Bas Jan van
Bochove het een “onbegrijpelijk voorstel” en eiste een nieuw voorstel, zo lezen we diezelfde dag in
het NRC Handelsblad.
Juli 2011: De slechte omstandigheden op de woningmarkt leiden tot aanhoudende berichtgeving
over het thema. Minister Donner neemt maatregelen of stelt deze voor om de “deplorabele situatie”,
zoals premier Rutte het noemt (Trouw, 2 juli 2011, “Rutte rekent op SGP bij belastingvoordeel
aankoop huis”), het hoofd te bieden en de woningmarkt een impuls te geven. De verlaging van de
overdrachtsbelasting, die begin juli wordt voorgesteld, is hier een voorbeeld van. Op webforum
Fok.nl verschijnt op 10 juli echter het artikel “Donner blundert met overdrachtsbelasting”, waarin de
minister wordt verweten geen kennis van zaken te hebben.
November 2011: Pas in deze maand verschijnen er veel berichten over het sociale huurbeleid.
Terwijl op 1 januari jl. de regels met betrekking tot de inkomensgrens voor sociale huurwoningen
zijn veranderd, komt het onderwerp pas in november groot op de agenda. Wanneer
brancheorganisatie Aedes een onderzoek publiceert waarin wordt geconcludeerd dat
woningcorporaties tot dan toe duizenden huurders vanwege de nieuwe inkomensgrens hebben
moeten weigeren, dringen enkele oppositiepartijen erop aan dat deze grens wordt opgerekt. “Nieuwe
huurwet staat na jaar alweer op losse schroeven”, schrijft de Volkskrant op 11 november.
Februari en maart 2012: Wanneer op 1 februari 2012 Vestia-topman Erik Staal opstapt komt de
berichtgeving over het thema in een stroomversnelling terecht. De problemen van de
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woningcorporatie en de riante beloning van Staal zijn een controversieel onderwerp. De
berichtgeving over Vestia komt in maart tot een hoogtepunt wanneer bekend wordt dat topman Staal
bij zijn vertrek miljoenen meekreeg. “De Tweede Kamer is woedend en eist dat minister Spies alle
juridische middelen onderzoekt om de oud-bestuurder van de woningbouwcorporatie zijn miljoenen
te ontnemen”, aldus De Telegraaf op 2 maart.

5.5.1 Woningcorporaties en woonbeleid: stakeholders
Naast het ministerie komen ook andere stakeholders voor in het nieuws over woningcorporaties en
woonbeleid. In deze paragraaf gaan we hier nader op in. Allereerst kijken we naar de verschillende
groepen stakeholders waarna we ingaan op de politieke partijen die voorkomen in het nieuws over
dit thema.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de kans 82,1 procent is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties wordt genoemd in een artikel of item gewijd aan het thema woningcorporaties
en woonbeleid. Daarna is de kans voor stakeholders uit de maatschappij het grootst genoemd te
worden in een artikel of item dat gaat over het thema, namelijk 45,1 procent. Vooral wanneer
voorstellen voor huurverhoging in het nieuws komen zien we dat deze categorie stakeholders vaak
voorkomt. Voor uitvoerings- en toezichts instanties en brancheorganisaties is de kans nagenoeg
gelijk te worden genoemd in een bericht waarin het thema wordt behandeld, namelijk voor beiden
rond 28 procent. Hieruit blijkt dat stakeholders uit de maatschappij (e.g. burgers en
woningcorporaties) de belangrijkste stakeholder zijn in het nieuws over het woonbeleid.
Tabel 9. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Woningcorporaties Ministerie Experts
Woningcorporaties

Kennis
instituten

Branche

Uitvoering
en Toezicht

Maatorganisaties schappij

-

85,2%

91,5%

86,9%

86,0%

91,1%

84,7%

Ministerie

82,1%

-

81,1%

85,5%

82,3%

84,9%

80,0%

Experts

10,4%

9,6%

-

21,8%

15,1%

16,3%

7,8%

Kennisinstituten

13,2%

13,5%

29,0%

-

14,5%

18,4%

12,1%

Uitvoering & toezicht

28,0%

27,8%

43,2%

31,0%

-

28,0%

35,1%

Branche-organisaties

27,8%

26,9%

43,7%

37,0%

26,2%

-

0,0%

Maatschappij

45,1%

44,2%

36,6%

42,5%

57,5%

0,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
de berichtgeving over het thema. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Woningcorporaties en woonbeleid (kolom) ook het
ministerie van BZK (rij) genoemd wordt is 82,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie
van BZK (kolom) ook het thema Woningcorporaties en woonbeleid (rij) genoemd wordt, is 85,2%. De kleuren zijn
een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

In tabel 10 is de kans weergegeven dat politieke partijen genoemd worden in het nieuws over
woningcorporaties en woonbeleid. In de tabel is te zien dat wanneer woningcorporaties en het
woonbeleid in het nieuws komen de kans het grootst is, ruim 34 procent, dat ook het CDA wordt
genoemd in hetzelfde artikel of item. Het feit dat beide ministers verantwoordelijk voor het
woonbeleid afkomstig zijn uit deze partij is hiervoor uiteraard een belangrijke verklaring. Van de
oppositiepartijen is voor de PvdA de kans het grootst dat deze partij wordt genoemd in een artikel of
item over het thema, namelijk 20,1 procent. Hiermee is de kans voor de PvdA groter dat zij wordt
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genoemd dan de VVD, waarvoor deze kans 18,9 procent is, en staat de PvdA op gelijke hoogte met de
PVV. Deze drie partijen spreken zich in de media het luidst uit tegen topman Staal die de corporatie
in de problemen bracht en vervolgens miljoenen opstreek bij zijn vertrek.
Tabel 10. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Woning
Corporaties VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

Woning
corporaties

-

87,0% 85,8%

86,6% 86,5% 85,5% 88,1% 83,6% 83,1% 78,2% 79,1%

VVD

18,9%

-

56,2% 39,9% 43,5% 44,6% 36,0% 40,0% 65,9% 42,6%

PvdA

20,1%

45,9% -

51,7% 37,8% 58,9% 45,8% 57,6% 56,5% 90,9% 50,6%

PVV

20,1%

60,3% 51,3%

-

CDA

34,3%

73,1% 64,0%

74,6% -

SP

10,3%

24,2% 30,3%

30,9% 22,1% -

D66

10,1%

23,6% 22,5%

22,4% 17,6% 27,2% -

GL

5,7%

11,4% 16,9%

15,6% 11,1% 23,1% 16,7% -

CU

4,1%

9,1%

11,9%

10,1% 6,3%

10,5% 18,2% 14,1% -

PvdD

1,0%

3,7%

4,8%

4,3%

2,2%

5,6%

5,6%

8,8%

13,0% -

SGP

2,2%

5,5%

6,0%

4,9%

4,4%

7,7%

4,5%

6,0%

17,4% 24,7% -

42,5%

43,7% 59,5% 45,2% 52,6% 47,7% 80,4% 41,1%
72,9% 60,9% 64,4% 50,9% 71,1% 63,1%
28,5% 40,4% 25,7% 55,1% 33,4%
27,8% 42,5% 52,4% 18,7%
19,7% 49,2% 14,8%
51,9% 30,7%
10,9%

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Woningcorporaties en woonbeleid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd
wordt is 18,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Woningcorporaties
en woonbeleid (rij) genoemd wordt, is 87,0%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij
wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

5.6 Thema 3: Bezuinigingen ambtenaren
Net als de rest van de samenleving komen ook de ministeries niet onder bezuinigingen uit. De
bezuinigingen rond het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormen een
onderwerp van gesprek in de media. In deze paragraaf kijken we naar het verloop van de aandacht
voor dit onderwerp. Zoals te zien in figuur 9 verschijnen er in de berichtgeving over het thema een
vijftal duidelijke pieken die gelijkmatig verdeeld zijn over de onderzoeksperiode. Tijdens de hoogste
piek, in november 2010, verschijnen er 38 berichten over de bezuinigingen op ambtenaren. De
piekwaarden van de overige hoogtepunten liggen tussen 19 en 28 berichten. In de overige maanden
verschijnen er weinig berichten over het thema, de aantallen varieren van 2 tot 16 berichten per
maand.
November 2010: Direct na het aantreden van het kabinet verschijnen de meeste berichten over het
thema. De onderhandelingen over de nieuwe cao voor rijksambtenaren gaan van start en de
alarmbellen gaan meteen af. “Het kabinet-Rutte wil nogal wat. Inkrimpen van de overheid moet 6,5
miljard euro opleveren. Oftewel, rekende het CPB uit, honderdduizend ambtenarenbanen minder,
waarvan tienduizend bij de rijksoverheid”, waarschuwt Abvakabo FNV-onderhandelaar Jan Willem
Dieten in de Volkskrant op 5 november. “Zijn eisen staan haaks op de afspraak in het regeerakkoord
dat de lonen van ambtenaren in 2011 worden bevroren. Stemmen de bonden daar niet mee in, dan
heeft CDA-minister Donner aangekondigd de nullijn wettelijk af te dwingen. Gedwongen ontslagen
lijken dan onvermijdelijk”, aldus de krant.
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Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Bezuinigingen Ambtenaren per
maand.
Februari 2011: “Nieuwe ronde in cao-gevecht ambtenaren”, meldt Trouw op 1 februari 2011
wanneer men zich opmaakt voor een grote manifestatie op het Malieveld onder het motto ‘samen
sterk voor publiek werk’. “De sfeer is inmiddels iets opgeklaard, maar het vertrouwen nog niet
herwonnen. De werknemersvertegenwoordigers eisen nu een ‘startprotocol’ waarin op papier wordt
vastgelegd hoe de gevolgen van de bezuinigingen in goede banen kunnen worden geleid en hoe een
loonontwikkeling recht kan doen aan de inzet van het Rijk en de bonden. Lukt het zo’n protocol op te
stellen dan begint een taai gevecht. Want Donner heeft nauwelijks financiële ruimte. Hij liet
meermalen weten dat ‘behoud van salaris het maximaal haalbare is’. Tegelijkertijd staat hij voor een
harde bezuinigingsoperatie die al is ingeboekt, waarbij zo’n 13.000 banen worden geschrapt”, aldus
het dagblad.
Juni 2011: Op Schiphol vindt een protest plaats tegen het uitblijven van nieuwe cao’s, een voorbode
van een massaler protest in het najaar. De ambtenarenbonden en minister Donner blijven lijnrecht
tegenover elkaar staan wat betreft de nullijn, inkrimpingen en ontslagen.
November 2011: De massale protesten en stakingen vinden plaats in november. In Utrecht wordt de
aftrap gegeven van een stakingstiendaagse. “Door de vergrijzing en de slinkende instroom van jonge
ambtenaren dreigt een leegloop van het ambtenarenapparaat”, zo meldt Trouw op 12 november in
een alarmerend bericht over de staat van het ambtenarenapparaat.
Maart 2012: Ten tijde van het Catshuisoverleg komt het thema opnieuw in de media aan de orde. De
bezuinigingen op ambtenaren en de nullijn zijn onderdeel van de onderhandelingen. De caoonderhandelingen zitten muurvast: “Krijgen de 120.000 rijksambtenaren ooit nog een nieuwe cao?”,
zo vraagt het Algemeen Dagblad zich op 13 maart af. De krant ziet echter ook een lichtpuntje: “de
starre Piet Hein Donner vertrok vorige maand naar de Raad van State. Met opvolgster Liesbeth Spies
is afgelopen donderdag een positief kennismakingsgesprek gevoerd. Daarbij is zelfs afgesproken de
stukgelopen onderhandelingen te hervatten”. Bovendien presenteren CDA en D66 eind maart een
initiatiefwetsvoorstel voor aanpassing van de ambtenarenwet. Hiertegen verzetten de
ambtenarenbonden zich echter, zo blijkt uit het artikel “Bonden naar rechter over positie
ambtenaren” in het NRC Handelsblad op 20 maart.

5.6.1 Bezuinigingen ambtenaren: stakeholders
In de berichtgeving komen veelvuldig andere stakeholders aan bod dan het ministerie. In deze
paragraaf gaan we hierop in. We bekijken allereerst de kans dat een stakeholdersgroep in het nieuws
over de bezuiniging op ambtenaren naar voren komt, zoals weergegeven in tabel 11, om daarna te
kijken naar de verschillende politieke partijen in het nieuws (tabel 12).
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Tabel 11. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Bezuinig.
ambtenaren
Bezuinigingen
ambtenaren

Kennis
instituten

Ministerie Experts

Uitvoering
en Toezicht

Branche
organisaties Maatschappij

-

91,2%

89,4%

90,5%

93,2%

92,2%

93,2%

Ministerie

79,3%

-

75,4%

87,0%

79,8%

85,9%

74,2%

Experts

10,2%

9,9%

-

18,7%

8,5%

7,4%

13,4%

Kennisinstituten

16,7%

18,5%

30,4%

-

16,1%

11,4%

23,1%

Uitvoering &
Toezicht

36,1%

35,5%

28,8%

33,8%

-

35,9%

40,5%

Brancheorganisaties

47,8%

51,2%

33,6%

32,1%

48,1%

-

0,0%

Maatschappij

35,6%

32,5%

45,1%

47,7%

40,0%

0,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
de berichtgeving over het thema. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Bezuinigingen ambtenaren (kolom) ook het
ministerie van BZK (rij) genoemd wordt is 79,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie
van BZK (kolom) ook het thema Bezuinigingen ambtenaren (rij) genoemd wordt, is 91,2%. De kleuren zijn een
indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Wanneer het thema bezuinigingen ambtenaren in het nieuws komt is de kans groot dat ook het
ministerie wordt genoemd, namelijk ruim 79 procent. Hierna volgen brancheorganisaties, met een
kans van bijna 48 procent genoemd te worden in een artikel of item over de bezuinigingen op
ambtenaren en zijn hiermee de belangrijkste stakeholder in dit nieuws. Dit is te verklaren uit het feit
dat deze organisaties zich inzetten voor de belangen van de groep waarop het thema zich toespitst:
de ambtenaren. Zij komen duidelijk naar voren en laten van zich horen in de berichtgeving over het
thema. Uitvoerings- en toezichtinstanties en maatschappelijke stakeholders volgen en liggen qua
kans genoemd te worden in artikelen of items over het thema dicht bij elkaar, respectievelijk zijn
deze kansen 36,1 procent en 35,6 procent. Kennisinstituten en experts komen minder voor in de
berichtgeving over de bezuiniging op ambtenaren.
Uit tabel 12 blijkt dat wanneer het in een artikel of item gaat over de bezuinigingen op het
ambtenarenapparaat, de kans het grootst is dat van alle politieke partijen ook het CDA wordt
genoemd, namelijk ruim 40 procent. Dit is te verklaren uit het feit dat de twee ministers in wiens
portefeuille het thema valt beiden afkomstig zijn uit deze partij. Van de oppositiepartijen is deze kans
na de PvdA het grootst bij D66, namelijk 12,8 procent. Kamerlid Wassili Hachchi kaart de staat van
het ambtenarenapparaat aan. In berichten waarin de leegloop en uitholling van het
ambtenarenapparaat worden beschreven wordt zij vaak aangehaald vanwege de Kamervragen die ze
heeft gesteld over de kwestie. Later is het deze partij die samen met het CDA een
initiatiefwetsvoorstel presenteert over de ambtenarenwet. Wanneer D66 wordt genoemd is de kans
dan ook groot, namelijk 78,3 procent, dat in hetzelfde artikel of item ook het CDA voorkomt. Ook
wanneer de SGP wordt genoemd in een artikel of item is de kans zeer groot, 94 procent, dat ook het
CDA wordt genoemd. In veel gevallen gaat het hier over de steun die de SGP verleent aan de
gedoogcoalitie wat betreft belangrijke thema’s uit het regeerakkoord, waaronder de bezuinigingen
(op ambtenaren).
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Tabel 12. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Bezuinig Ambt. VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

Bezuinig
ambt.

-

91,5% 91,1% 91,6% 92,4% 88,5% 93,0% 88,8% 86,8% 97,3% 93,4%

VVD

29,3%

-

PvdA

22,4%

44,6% -

PVV

25,0%

58,2% 47,2% -

CDA

40,3%

78,7% 68,8% 72,6% -

SP

8,9%

17,3% 25,9% 23,1% 15,3% -

D66

12,8%

26,1% 30,6% 25,3% 24,7% 37,5% -

GroenLinks

7,4%

19,4% 22,4% 22,0% 14,9% 39,4% 31,9% -

57,9% 68,3% 57,7% 55,1% 60,6% 75,0% 68,7% 76,1% 68,2%
42,6% 38,8% 63,6% 54,7% 66,6% 75,2% 51,3% 50,2%
45,4% 62,8% 50,2% 72,4% 62,6% 76,7% 71,7%
66,5% 78,3% 78,5% 86,1% 69,5% 94,0%
27,3% 47,6% 57,0% 62,0% 57,4%
53,0% 44,7% 68,3% 45,0%
36,4% 66,4% 29,6%

ChristenUnie 3,2%

7,9%

11,2% 8,4%

7,2%

20,8% 11,9% 16,0% -

16,3% 32,8%

PvdD

1,3%

3,3%

2,9%

3,9%

2,2%

8,6%

-

SGP

4,3%

9,9%

9,4%

12,2% 10,0% 26,6% 15,2% 16,5% 41,5% 42,3% -

6,9%

11,1% 6,2%

12,7%

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Bezuinigingen ambtenaren (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt
is 29,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Bezuinigingen
ambtenaren (rij) genoemd wordt, is 91,5%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij
wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

5.7 Thema 4: Informatieveiligheid overheid
Wanneer we kijken naar figuur 10 zien we een duidelijk piekmoment in het thema
informatieveiligheid overheid. In september 2011 verschijnen 98 berichten, terwijl in de maanden
voorafgaand een maandelijks gemiddelde van 3 stuks wordt gehaald. Hieronder bespreken we de
grote piek in de berichtgeving.
September 2011: Hoewel Diginotar, een bedrijf dat de beveiliging van overheidswebsites verzorgde,
al in juli 2011 werd gehackt zien we pas in september een piek in de berichtgeving over het thema
informatieveiligheid bij de overheid verschijnen. Begin september wordt bekend dat er gegevens op
straat zijn komen te liggen. Bovendien, zo schrijft het NRC Handelsblad op 5 september, is “internet
[...] de afgelopen jaren steeds meer het scharnierpunt geworden in de relatie tussen burgers en de
(digitale) overheid. Maar het vertrouwen in veilige communicatie liep een deuk op nadat minister
Donner op een inderhaast georganiseerde persconferentie [...] vrijdagnacht bekend maakte dat de
veiligheid van veel overheidssites niet meer kan worden gegarandeerd”. “Een echt open overheid is
iets anders dan een lekke overheid”, verschijnt op 17 september op de opiniepagina van dezelfde
krant. Op 20 september wordt in het NOS journaal het faillissement van Diginotar bekend gemaakt.
Oktober 2011: In oktober doet zich opnieuw een incident voor met betrekking tot de veiligheid van
overheidssites. Dit keer gaat het om gemeentelijke websites. “Het nieuwe lek is er een in een lange
reeks digitale missers bij de overheid. Noord-Holland, de gemeente Den Helder, de Belastingdienst,
het KLPD, ze kwamen de afgelopen maanden allen in het nieuws vanwege lekkende websites. De
problemen met de beveiliging van Nederlandse websites zijn structureel”, aldus
onderzoeksjournalist Brenno de Winter in Trouw op 10 oktober. In november wordt duidelijk dat er
een parlementair onderzoek komt naar de ict-problemen bij de overheid na een voorstel hiertoe van
CDA en SP.
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Figuur 10. Overzicht van de berichtgeving over het thema Informatieveiligheid Overheid per
maand.
Maart 2012: Minister Spies lanceert een plan om studenten in te zetten voor zogenaamde hacktests
waarmee de veiligheid van overheidssites op de proef wordt gesteld. Hierdoor is er een kleine
opleving in de berichtgeving over het thema zichtbaar.

5.7.1 Informatieveiligheid overheid: stakeholders
Hoewel het qua aantallen verschenen berichten een klein onderwerp betreft komen ook rond de
informatieveiligheid van de overheid andere stakeholders in het nieuws. We bekijken de aandacht
voor deze groepen in deze paragraaf. Nadat we de aandacht voor de stakeholders in de
mediaberichtgeving hebben bekeken (tabel 13), richten we ons op de politieke partijen (tabel 14).
Tabel 13. Kans dat een relevante stakeholdersgroep genoemd wordt.
Informatie
veiligheid

Ministerie

Experts

Kennis
instituten

Uitvoering en Branche
Toezicht
organisaties

Maatschappij

Informatie
veiligheid

-

90,4%

91,5%

84,9%

92,4%

94,0%

93,7%

Ministerie

76,6%

-

74,5%

88,3%

80,3%

76,8%

80,7%

Experts

14,7%

14,2%

-

33,6%

19,4%

28,8%

15,2%

Kennisinstituten

5,9%

7,3%

14,6%

-

10,3%

0,0%

9,6%

Uitvoering en
Toezicht

35,1%

36,0%

45,8%

55,9%

-

58,7%

38,8%

Branche
organisaties

12,6%

12,1%

23,9%

0,0%

20,7%

-

0,0%

Maatschappij

53,9%

54,9%

54,5%

78,7%

58,8%

0,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
de berichtgeving over het thema. De eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen, de
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Informatieveiligheid overheid (kolom) ook het
ministerie van BZK (rij) genoemd wordt is 76,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie
van BZK (kolom) ook het thema Informatieveiligheid overheid (rij) genoemd wordt, is 90,4%. De kleuren zijn een
indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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Uit tabel 13 blijkt dat de kans 76,6 procent is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt genoemd in een artikel of item over informatieveiligheid overheid. De kans
dat maatschappelijke stakeholders in een artikel of item over het thema worden genoemd, is bijna 54
procent. Dit betekent dat stakeholders uit de maatschappij (e.g. burgers, bedrijven en Diginotar) de
belangrijkste stakeholder zijn in het nieuws over dit thema. Hierna volgen de organisaties die
uitvoering van en toezicht op beleid als taak hebben, met een kans van 35,1 procent genoemd te
worden in een bericht over het thema. De kans dat brancheorganisaties en experts voorkomen in de
berichtgeving over informatieveiligheid is kleiner, namelijk respectievelijk 12,6 procent en 14,7
procent. Daarnaast is er een heel kleine kans dat kennisinstituten worden genoemd: 5,9 procent.
Wanneer kennisinstituten worden genoemd is de kans echter groot dat ook één of meerdere
maatschappelijke stakeholders worden genoemd in hetzelfde artikel of item, namelijk 78,7 procent.
Tabel 14. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Inf.
Veiligh. VVD
Informatie veiligheid

PvdA

- 85,5%

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

88,2%

88,9%

92,4%

91,8%

91,0%

89,6%

80,9%

84,9%

86,0%

VVD

10,3%

-

45,3%

46,6%

24,1%

29,6%

41,1%

36,2%

51,7%

45,5%

44,4%

PvdA

12,9% 55,1%

-

47,6%

31,3%

42,2%

53,8%

33,2%

37,9%

80,5%

74,6%

PVV

15,0% 65,2%

54,7%

-

34,0%

40,8%

43,8%

30,2%

52,5%

70,0%

39,3%

CDA

21,4% 46,4%

49,5%

46,7%

-

39,8%

58,2%

29,0%

22,9%

0,0%

46,3%

SP

10,9% 29,3%

34,3%

28,9%

20,5%

-

31,7%

38,2%

35,5%

35,0%

37,4%

D66

10,5% 39,6%

42,6%

30,1%

29,1%

30,7%

-

35,6%

40,9%

35,0%

37,4%

GL

7,5% 25,2%

19,0%

15,0%

10,5%

26,9%

25,8%

-

63,9%

35,0%

37,4%

CU

4,1% 21,7%

13,1%

15,8%

5,0%

15,1%

17,9%

38,6%

-

45,5%

53,7%

PvdD

0,7%

3,3%

4,8%

3,6%

0,0%

2,5%

2,6%

3,6%

7,8%

-

16,3%

SGP

1,6%

6,9%

9,5%

4,4%

3,7%

5,9%

6,0%

8,3%

19,8%

35,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in de
berichtgeving over het thema. De eerste partij dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Informatieveiligheid overheid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd
wordt is 10.3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema
Informatieveiligheid overheid (rij) genoemd wordt, is 85,5%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

In tabel 14 is te zien dat wanneer het thema informatieveiligheid overheid in de media wordt
behandeld, de kans dat ook het CDA wordt genoemd het grootst is, namelijk 21,4 procent. Van de
oppositiepartijen speelt onder meer de SP een belangrijke rol in dit onderwerp: de kans is bijna 11
procent dat de partij wordt genoemd in een artikel of item waarin het thema wordt behandeld.
Wanneer het lek bekend is verkent SP’er Sharon Gesthuizen al snel de mogelijkheden voor een
parlementair onderzoek naar de kwestie. In november wordt bekend dat dit onderzoek er definitief
komen gaat, een initiatief van SP en CDA. D66-Kamerlid Wassila Hachchi presenteert in oktober 2011
een plan om hackers te betrekken bij de beveiliging van computersystemen van de overheid.

6

Dynamiek: nieuws, ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven

In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws rond het ministerie en gaan we in op de
nieuwsgolven rondom de verschillende onderwerpen zoals in de bovenstaande paragrafen zijn
beschreven. We kunnen op verschillende niveaus naar de dynamiek van het nieuws kijken. Allereerst
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zullen we ingaan op de mate waarin er tussen de verschillende mediagroepen samenhang te vinden
is wat betreft de berichtgeving over het ministerie. Dit doen we door te kijken naar de correlatie
tussen de hoeveelheid nieuws zoals gevonden in de verschillende mediagroepen. Vervolgens zullen
we ingaan op de berichtgeving in de tijd en traceren we de nieuwsgolven. Hierbij zullen we ook
ingaan op enkele karakteristieken van die nieuwsgolven.
De affaire Mauro zorgde voor een grote nieuwsgolf. De discussie over hem en andere jonge
asielzoekers hield zo’n twee maanden aan. Omdat we hier kunnen spreken van een hype kunnen we
nadere analyse uitvoeren op de berichtgeving. Hierbij zullen we kijken naar de mate waarin de
verschillende mediagroepen elkaar beïnvloeden tijdens de hype.

6.1 Overeenstemming tussen mediagroepen
Een eerste stap in de dynamiek betreft de samenhang tussen de verschillende media. In hoeverre
vinden de media, in dit geval bekeken per mediagroep, het onderwerp op dezelfde dagen interessant
genoeg om erover te publiceren. In hoeverre zijn de gebeurtenissen even nieuwswaardig? Deze vraag
bekijken we op verschillende niveaus:




Het totale nieuws over het ministerie
De dagen dat er sprake is van een ‘nieuwshup’
De dagen dat er sprake is van een nieuwsgolf

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie
Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens een van de mediagroepen sprake was van
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel
dagen zijn waarin er geen nieuws over het ministerie te vinden is. In totaal vonden we 73 dagen
waarop er geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen
13%. Op 28 dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was
waarop er 95 artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 16 december 2011
toen bekend werd dat minister Donner zou overstappen naar de Raad van State en mevrouw Spies
hem zou opvolgen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Niet alleen alle media
berichtten hierover, ook waren er veel reacties te vinden op de sociale media. In tabel 15 geven we de
correlaties tussen de mediagroepen weer over deze hele periode.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits-kranten

Populaire kranten

Sociale media

Televisie

-

0.3***

0.24***

0.26***

0.31***

Gratis kranten

0.3***

-

0.32***

0.35***

0.12**

Kwaliteitskranten

0.24***

0.32***

-

0.55***

0.22***

Populaire kranten

0.26***

0.35***

0.55***

-

0.21***

Sociale media

0.31***

0.12**

0.22***

0.21***

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

We zien dat er veel significante correlaties zijn tussen alle mediumgroepen. De meest sterke
correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Blijkbaar berichtten zij veelal op
dezelfde dagen over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Iets minder
sterke correlaties zijn er tussen de populaire en gratis kranten en tussen de kwaliteits- en gratis
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kranten. De samenhang tussen alle typen kranten is dus sterk. De sociale media correleren het
sterkste met de televisie en vice versa. Hieruit blijkt dat TV- journalisten gebeurtenissen rond het
ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig achten als gebruikers van sociale media. Het
nieuws op televisie hangt ook samen met de gratis kranten. Alle correlaties in de tabel zijn sterk
significant zijn. Dit betekent dat de samenhang niet op toeval berust.

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving
Figuur 11 laat nogmaals de berichtgeving in de tijd zien. Wanneer we deze nader beschouwen, dan
zien we dat de pieken per week vaak bestaan uit een aantal eendaagse pieken of uit een piek van
enkele dagen. Slechts zelden is er sprake van een dagenlange nieuwsstroom over het ministerie. Voor
een dergelijke nieuwsstroom, zonder dagenlange pieken, is de dynamiek niet vast te stellen. Om die
reden hebben we ervoor gekozen om te kijken naar zogenaamde nieuwshups en nieuwsgolven.
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Figuur 11. Overzicht van de berichtgeving over het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties per week.
Een nieuwshup is een dag waarop er een piek te zien is in de berichtgeving. De totale hoeveelheid
van het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij gewogen en er wordt een maat
vastgesteld waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan we uit van de dagbladen. Alle
artikelen tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 4. De sociale media
daarentegen tellen aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 mee. Deze weging
hebben we opgeteld en we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer er sprake is
van een standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Dit gemiddelde lag op 11,2
met een standaardafwijking van 9,1. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup
wanneer de totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 20. In totaal vonden
we 56 dagen waarop er sprake was van een nieuwshup. Vervolgens hebben we voor deze dagen
gekeken in hoeverre de berichtgeving in de nieuwsgroepen samenhangt (zie tabel 16).
In de tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en televisie
is sterk significant en negatief. Dit betekent dat TV-journalisten en journalisten van kwaliteitskranten
een eigen agenda volgen wat betreft de nieuwswaardigheid van het ministerie. Zij berichtten dus niet
in dezelfde nieuwshups over het ministerie. Daarnaast is er een sterk significante positieve relatie
tussen kwaliteitskranten en populaire kranten en een redelijk sterk significante relatie tussen
populaire en gratis kranten te zien. Dit betekent dat deze verschillende kranten op dezelfde
momenten, dus binnen dezelfde nieuwshups, berichten over gebeurtenissen rondom het ministerie.
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Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits -kranten

Populaire kranten

Sociale media

Televisie

-

0.1

-0.43***

-0.16

0.11

Gratis kranten

0.1

-

0.11

0.32**

-0.04

Kwaliteitskranten

-0.43***

0.11

-

0.38***

0.1

Populaire kranten

-0.16

0.32**

0.38***

-

0.07

Sociale media

0.11

-0.04

0.1

0.07

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

6.1.3 Nieuwsgolven en hypes in de berichtgeving
Een nieuwsgolf definiëren we als drie of meer opeenvolgende nieuwshups. Wanneer we dat doen,
zien we 11 nieuwsgolven in de berichtgeving. De karakteristieken van deze golven zijn weergegeven
in tabel 18 en zullen we hieronder bespreken, maar in tabel 17 geven we eerst de samenhang in
berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen tijdens de dagen van deze mediagolven weer.
Tabel 17. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen, tijdens nieuwsgolven.
Televisie
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits-kranten

Populaire kranten

Sociale media

-

0.68***

0.74***

0.53***

0.72***

Gratis kranten

0.68***

-

0.87***

0.67***

0.74***

Kwaliteitskranten

0.74***

0.87***

-

0.67***

0.81***

Populaire kranten

0.53***

0.67***

0.67***

-

0.37**

Sociale media

0.72***

0.74***

0.81***

0.37**

-

*p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 (de mate van correlatie is gebaseerd op een kansberekening. De p-waarde geven de
mate aan waarin we zeker kunnen zijn van de gevonden correlaties. Hoe kleiner de p-waarde, oftewel hoe meer
sterren, hoe zekerder we kunnen zijn van de gevonden correlatie.)

In deze tabel zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Een van de kenmerken van
een nieuwsgolf is niet alleen dat er op meerdere opeenvolgende dagen veel nieuws over verschijnt,
maar ook dat (veel) verschillende media erover berichten. Deze correlaties zijn duidelijk terug te zien
in de berichtgeving rond het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Welke mediagroep de berichtgeving start en wie welk medium volgt is met deze data niet te
achterhalen, omdat een nieuwsgolf vaak maar enkele dagen duurt. In het geval van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu vonden we 3 nieuwsgolven van 3 dagen, 7 nieuwsgolven van 4 dagen en 1
nieuwsgolf van 6 dagen. In onderstaande tabel gaan we nader in op een aantal kenmerken van deze
nieuwsgolven.
Verreweg de meeste nieuwsgolven gaan over het immigratiebeleid (7 van de 11). De langste
nieuwsgolf duurt 6 dagen en gaat over minister Leers die de immigratie een verrijking voor
Nederland noemt. Verder zijn er twee nieuwsgolven van 4 dagen over Mauro en 3 nieuwsgolven aan
het begin van de kabinetsperiode, wanneer minister Leers zijn asielbeleid onder vuur licht, Sahar in
de berichtgeving naar voren komt en de minister een nieuw asielbeleid presenteert. De overige drie
nieuwsgolven gaan over aan immigratie gelinkte onderwerpen (sharia, boerka en naturalisatie) in
combinatie met andere onderwerpen (woningbouw, huurverhoging en overdrachtsbelasting).
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Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie.
Golf

Datum

Aantal
dagen

Totale
nieuws

Gem
nieuws

Belangrijkste
onderwerp

Teneur

Dominante media

1

3-6 nov
2011

4

123

31

Leers’ asielbeleid
tegen EU regels. 2 x
naar Kamer

-0,03

TV & Kwaliteit &
Sociale media

2

19-21
jan2011

3

50

17

Sahar mag blijven,
Leers onder vuur

0,33

TV & Kwaliteit

3

22-25 feb
2011

4

84

21

Nieuw asielbeleid
Leers

0,10

TV & Kwaliteit

4

29-31 mrt
2011

3

79

26

Naturalisatie &
woningbouw

0,1

Dagbladen

5

16-18 jun
2011

3

82

27

Huurverhoging &
Donner over sharia

0,3

Kwaliteitskranten

6

30 jun-2
jul 2011

4

109

27

Boerkaverbod &
overdrachtsbelasting
omlaag

0,05

Kwaliteit & sociale
media

7

10-15 okt
2011

6

195

33

Leers noemt
immigratie verrijking

0,1

TV & Dagbladen

8

26 – 29
okt 2011

4

157

39

Mauro

0,1

TV & Dagbladen

9

31 okt – 2
nov 2011

4

116

29

Mauro

0,2

TV & Dagbladen

10

31 jan – 3
feb 2012

4

80

20

Vestia

0,2

TV & Sociale media

11

3 – 6 apr
2012

4

154

39

Burgemeester weigert
uitzetting

-0,3

TV & Kwaliteit &
Sociale media

Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 3,9 dagen. De meeste golven bestaan uit 4 dagen. Het aantal
berichten varieert van 50 tot maximaal 195 berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert van 17
tot 39 berichten. In de nieuwsgolven met de meeste artikelen per dag wordt vaak veel
televisienieuws gevonden. Daarnaast zijn er bij deze nieuwsgolven veel reacties op berichten op
Geenstijl.nl en Fok.nl te vinden. Dit geldt niet voor de hypes over Mauro, waarbij vooral veel nieuws
op de televisie en in dagbladen verschijnt. De televisie speelt een belangrijke rol in nieuwsgolven met
immigratie als onderwerp. In alle nieuwsgolven over dit thema komt ook de televisie voor.
Nieuwsgolven met andere onderwerpen worden vooral veroorzaakt door artikelen in (kwaliteits-)
kranten.
In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving over de ministers tijdens deze nieuwsgolven
wisselend, maar meestal positief, is. De teneur in de berichtgeving varieert van -0,3 in het nieuws
over de burgemeester die weigert een Afghaanse asielzoeker uit te zetten tot +0,33 bij de beslissing
dat Sahar in Nederland mag blijven. In de overige nieuwsgolven hangt de teneur rond de 0,1 en 0,2,
dus matig positief. Als Donner zich uitlaat over de sharia stijgt de teneur zelfs naar 0,3. De enige
andere nieuwsgolf met een negatieve teneur is de eerst golf, wanneer er kritiek komt op het
asielbeleid van minister Leers die niet aan de EU normen voldoet (teneur -0,03).
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6.2 De affaire Mauro
In de vorige paragraaf zagen we al dat Mauro een aantal nieuwsgolven beheerste. Hij werd het
gezicht voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) in Nederland. De organisatie
Defence for Children, die zich inzet voor de rechten van het kind, heeft hierbij actief de media gezocht
om aandacht te vragen voor Mauro. Op deze manier probeerde zij de beslissing van Minister Leers te
beïnvloeden. Mauro werd een week lang “Talk of the Town” in Nederland. In totaal publiceerden de
Nederlandse media van 26 oktober tot en met 3 november ruim tweehonderd artikelen danwel items
in televisieprogramma’s over de zaak Mauro. De discussie rond Mauro en andere jonge asielzoekers
begon echter al eerder. Vanaf 19 september tot en met 19 november was er iedere dag nieuws over
dit onderwerp terug te vinden in de Nederlandse media. In deze paragraaf kijken we in hoeverre de
media elkaar hebben beïnvloed in deze berichtgeving.
Mediadynamiek: Om de mediadynamiek vast te stellen maken we gebruik van Vectorautoregressiemodellen. Een Vector-autoregressiemodel of VAR-model is een model dat de lineaire
afhankelijkheden tussen verschillende tijdreeksen kan modelleren. Kort gezegd wordt elke variabele
gemodelleerd als functie van de verleden waarde van zichzelf (de autoregressie) en van (de vector
van) de verleden waarden van de andere variabelen. Op deze manier kan worden bepaald welke
variabelen invloed hebben op het toekomstig verloop van de andere variabele.
In deze analyse is een iets aangepast VAR-model gebruikt. Door het distributiemodel lopen kranten
‘uit de pas’ met de andere bronnen: omdat kranten goeddeels 's avonds worden gefinaliseerd en
gedrukt en de volgende ochtend ‘op de mat’ liggen, gaan wij er vanuit dat het overige nieuws van
gisteren de krant van vandaag kan beïnvloeden, maar tegelijkertijd dat de krant van vandaag het
nieuws op het internet, op de radio en op televisie beïnvloedt. Om dit te modelleren is
gebruikgemaakt van losse regressie-modellen, waarbij de kranten zijn gemodelleerd als functie van
zichzelf en de overige variabelen van gisteren, terwijl het overig nieuws wordt gemodelleerd als
functie van de kranten van vandaag en de overige variabelen van gisteren, inclusief het eigen
medium. In figuur 11 geven we een overzicht van deze invloeden.

Figuur 11: VAR-model inter-media invloed.
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Uit de figuur blijkt een centrale rol voor de televisieberichtgeving. We zien dat de kans toeneemt op
berichtgeving in zowel de kwaliteitskranten, de populaire kranten en de gratis kranten wanneer de
berichtgeving op televisie toeneemt. Deze relatie is wederzijds waar het de gratis kranten betreft. De
kans op televisienieuws neemt toe wanneer de gratis dagbladen meer over Mauro gaan schrijven.
Ook wanneer er actief wordt gereageerd op sociale media neemt de kans op televisieberichtgeving
toe. De actieve rol van Defence for Children door op televisie te verschijnen lijkt in het geval van
Mauro succesvol te zijn geweest. De optredens werden gevolgd door veel berichtgeving in de
dagbladen.
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7 Bevindingen


De gemiddeld teneur in de berichtgeving voor Donner/Spies is licht postief (0,1), terwijl de
teneur voor minister Leers rond de 0 schommelt. Hoe meer Donner/Spies in het nieuws
komen, hoe positiever de berichtgeving, terwijl bij minister Leers het omgekeerde geldt: hoe
meer zijn naam genoemd wordt in de media, hoe negatiever de teneur van de berichtgeving.
Deze tendens heeft sterk te maken met de affaire Mauro, waarin er veel nieuws rond de
minister was met gemiddeld een negatieve teneur.



Van alle onderwerpen wordt veruit de meeste aandacht besteed aan het thema immigratie en
asielbeleid. Voor de overige onderwerpen verschilt het per medium waar de belangstelling
ligt. Op de televisie wordt verhoudingsgewijs meer aandacht besteed aan bezuinigingen op
ambtenaren en informatieveiligheid van de overheid dan aan de andere twee thema’s
(immigratiebeleid en woonbeleid). In de kwaliteits- en populaire kranten is juist de minste
aandacht voor informatieveiligheid van de overheid. De gratis kranten en sociale media
besteden juist het meeste aandacht aan dit thema en ook aan immigratie en asielbeleid. Op
Twitter staan de woningcorporaties en de informatieveiligheid het meest centraal.



De belangrijkste stakeholdersgroep is voor drie van de vier onderzochte thema’s de
maatschappelijke stakeholders. Onder deze groep vallen de gedupeerden van het beleid van
de overheid: de asielzoekers en de ambtenaren. Ook Diginotar en woningcorporaties vallen
binnen deze groep. Alleen bij het thema bezuiniging ambtenaren is deze stakeholdersgroep
niet de belangrijkste stakeholder. Hier staan de brancheorganisaties bovenaan, door hun
steun aan gedupeerde ambtenaren.



Tijdens de kwestie-Mauro komt de ChristenUnie voor hun doen veel in het nieuws vanwege
de initiatiefwet die de partij samen met de PvdA presenteert voor een pardonregeling voor
vergelijkbare gevallen als Mauro.



Uit de analyse van het algehele nieuws blijkt dat alle media sterk significant met elkaar
samenhangen. De meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. De sociale media correleren daarnaast van alle media het sterkste met de televisie.



Uit de analyse van de nieuwshups blijkt dat televisiejournalisten en kwaliteitskrantjournalisten niet tegelijkertijd over het ministerie schrijven, maar dat de verschillende
soorten kranten wel op dezelfde momenten, dus binnen dezelfde nieuwshups, berichten over
gebeurtenissen rondom het ministerie. Dit geldt niet voor gratis en kwaliteitskranten.



Tijdens nieuwsgolven zien we sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Hieruit blijkt dat
binnen een nieuwsgolf alle mediagroepen aandacht aan het betreffende onderwerp besteden.



Zeven van de 11 nieuwsgolven gaan over het immigratiebeleid, waarvan twee over Mauro. Bij
deze zeven nieuwsgolven speelt de televisie altijd een rol. Gemiddeld duren de nieuwsgolven
ongeveer 4 dagen en worden gemiddeld 17 tot 39 berichten/items per dag gepubliceerd.



Bij de hype rond Mauro speelt de televisieberichtgeving een centrale rol. Verschijnt er nieuws
over Mauro op televisie dan neemt de kans toe dat de dagbladen over het onderwerp gaan
schrijven de volgende ochtend.
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Bijlage: Verantwoording zoektermen
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoektermen om artikelen voor het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bijbehorende onderwerpen en
stakeholders te vinden.
Zoekterm Ministerie
De zoekterm voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestaat uit het
ministerie en haar bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van
Binnenlandse Zaken van andere landen uitsluiten, als deze niet in hetzelfde artikel worden genoemd
als het Nederlandse ministerie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat artikelen die alleen over
het ministerie van Binnenlandse Zaken van andere landen gaan niet worden meegenomen in de
selectie.
Zoektermen Thema’s
De zoektermen voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen
van artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoektermen verder
gespecificeerd, waardoor de zoektermen zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema
vinden.
Zoektermen Stakeholders
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoektermen zijn op de volgende manieren gevonden. Ten
eerste door de stakeholders die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zelf op
hun website noemen toe te voegen aan de zoekterm. Ten tweede door in de artikelen over het
ministerie te lezen en te kijken welke stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan
de zoekterm. Deze manier van het verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders
die is meegenomen niet uitputtend is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie
gespecificeerde stakeholders in de zoektermen terugkomen.
Groepen Stakeholders
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zes groepen. Ten eerste is er de groep
“ministerie”, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
bewindspersonen Donner, Spies en Leers worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige
zoekterm gebruikt, die is ingezet voor het vinden van de data voor het gehele ministerie, omdat er in
de dataset wordt gezocht die alleen uit artikelen bestaat die met deze volledige zoekterm gevonden
zijn.
De tweede groep is “experts”. Onder experts verstaan we onafhankelijke deskundigen die hun
mening geven over een bepaald onderwerp. Dit zijn bijvoorbeeld wetenschappers of mensen van een
(onderzoeks)instituut dat niet direct betrokken is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Om deze reden zijn in de zoekterm de woorden hoogleraar, professor,
onderzoeker en expert meegenomen.
De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals het CPB, de Raad van
State en andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving
voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aan de zoekterm toegevoegd.
De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Voorbeelden hiervan zijn de
belastingdienst en het IND. Onder uitvoering en toezicht vallen ook gemeenten en provincies, omdat
die ook beleid van de regering en het ministerie uitvoeren.
Vervolgens is er de groep “brancheorganisaties”. Hieronder vallen koepels, zoals de VNG,
werkgeversorganisaties en vakbonden. Daarnaast vallen ook belangengroepen onder deze noemer,
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omdat deze, net als vakbonden, de belangen van een bevolkingsgroep behartigen. Een voorbeeld
hiervan is Defence for Children.
De laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
bijvoorbeeld asielzoekers en woningcorporaties. Bij deze zoekterm is de zoekterm van de
brancheorganisaties uitgesloten, zodat alleen de individuele burgers en werkgevers worden
gevonden en niet de mensen die namens een koepel spreken, want die horen thuis in de groep
brancheorganisaties.
Het kan zijn dat een bepaalde stakeholder in twee groepen past. Er is dan door onze onderzoekers
gekozen in welke categorie deze specifieke stakeholder thuis hoort. In het rapport staat duidelijk
aangegeven in welke groep een bepaalde actor is geplaatst.
Zoektermen politieke partijen
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting
hadden in de Tweede Kamer. De zoektermen voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen
van de betreffende partij en de naam en functie van de partijleider.

Zoektermen
Bewindspersonen
#donner#("piet/cda*/minister donner"~5) OR ("christen democratisch appel" AND donner)
#spies#("liesbeth/cda*/minister spies"~5) OR ("christen democratisch appel" AND spies)
#leers#("gerd/cda*/minister leers"~5) OR ("christen democratisch appel" AND leers)
Thema’s
#Immigratie en asielbeleid inclusief Mauro#(integratie OR allochto* islamisering OR immigratie* OR
immigrant* OR asielbeleid OR asielzoeker* OR mauro OR "leers integratie"~4 OR "comissie blok"~3)
#Woningcorporaties + woonbeleid#huurtoeslag NOT (aedes OR vestia woningcorporatie* OR
woningbouwcorporaties OR huurtoeslag OR woonbeleid OR woningmarkt OR woonbond OR
huurvereninging)
#Bezuinigingen ambtenaren#((bezuinigingen AND ambtenaren) OR
("bezuinig*/bevriez*/ontslagbescherming ambtena*"~40 "bezuiniging* ministerie*"~20 OR nullijn
OR ambtenarenstatus OR ambtenarenrecht OR ambtenarenwet OR "cao ambten*"~20))
#Informatieveiligheid overheid inclusief hack diginotar# (overheidssite* OR "overheidssites
beveilig*/veilig*"~10 OR "ict-fail" OR "ict fail"~5 OR "ict veilig*/beveilig*"~40 OR ict-beveilig* OR
"ict beveilig*"~5 hack* OR diginotar OR ict-problemen OR (website* AND (lek OR hack* OR
gehack*)))
Stakeholders
B#Ministerie#("ministerie van binnenlandse zaken" OR donner OR spies OR leers)
B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts OR "Roger Vleugels"
OR "Arjen Siegmann" OR "Rudy de Jong" OR "erik terheggen")
B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
CPB OR "centraal planbureau" OR "centraal bureau voor de statistiek" OR CBS OR ACVZ OR
"adviescommissie voor vreemdelingenzaken" OR Nibud OR "Jones Lang LaSalle")
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B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR provincie* OR gemeenteraad OR
gemeenteraden OR gemeente OR RDW OR "centraal fonds volkshuisvesting" OR "meldpunt integriteit
woningcorporaties" OR "vrom inspectie" OR CFV OR "Centraal orgaan opvang asielzoekers" OR COA
OR "centraal orgaan opvang asielzoekers" OR KING OR IND OR belastingdienst OR
kinderombudsman)
B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR abvakabo
OR MKB* OR VNO* OR CNV OR MHP OR vakbond OR vakbonden OR vakbeweging
ORwerkgeversorganisatie OR werkgeversorganisaties OR VAJN OR SVMA OR ambtenarencentrum OR
"Ruud van Bennekom" OR IPO OR NVVB OR SCO OR CMHF OR "federatie van woningcorporatie*" OR
woonbond OR "VBO Makelaar" OR "Vereniging van Erfpachters" OR VEH OR "Vereniging Eigen Huis"
OR neprom OR "VBO Makelaar" OR NVM OR "vereniging voor makelaars" OR aedes OR NVM OR
vluchtelingenwerk OR UNHCR OR "stichting vluchteling" OR "defence for children" OR EHRM OR
"europees hof" OR SNDVU OR IOT OR vluchtalarm OR "stichting nidos" OR UAF OR "bits of freedom")
B#Maatschappij#((burger OR burgers OR asielzoekers OR asielzoeker OR asielzoekerscentra OR
asielzoekerscentrum OR huurder OR huurders OR immigrant OR immigranten OR vluchteling OR
vluchtelingen OR allochtoon OR allochtonen OR expat OR expats OR beatrix OR koningshuis OR
maxima OR willem-alexander OR ambtenaren OR ambtenaar OR "Hannie van Leeuwen" OR
woningcorporatie* OR woningbouwcorporatie* OR corporatie* OR diginotar) NOT (VNG OR
"vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR abvakabo OR MKB* OR VNO* OR CNV OR MHP
OR vakbond OR vakbonden OR vakbeweging OR werkgeversorganisaties OR VAJN OR SVMA OR
ambtenarencentrum OR "Ruud van Bennekom" OR IPO OR NVVB OR SCO OR CMHF OR "federatie van
woningcorporatie*" OR woonbond OR "VBO Makelaar" OR "Vereniging van Erfpachters" OR VEH OR
"Vereniging Eigen Huis" OR neprom OR "VBO Makelaar" OR NVM OR "vereniging voor makelaars" OR
aedes OR NVM OR vluchtelingenwerk OR UNHCR OR "stichting vluchteling" OR "defence for children"
OR EHRM OR "europees hof" OR SNDVU OR IOT OR vluchtalarm OR "stichting nidos" OR UAF OR "bits
of freedom"))
Partijen
A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvdleider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3)
A#PvdA#(pvda "partij van de arbeid"
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider
cohen"~3)
A#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvvleider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3)
A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cdaleider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3)
A#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("sp!ts"))
A#D66#(d66 "democraten 66" "demoncraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider
pechtold"~3)
A#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/glleider/groenlinksleider/partijleider sap"~3)
A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3)
A#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvddleider/partijleider thieme"~3)
A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)
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