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Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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 rapport staat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie centraal. In dit
onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken
bewindspersonen minister Verhagen en staatssecretaris Bleker. Hierbij worden de volgende
onderzoeksvragen beantwoord:


Hoe vaak berichten de verschillende media over de bewindspersonen en het ministerie?



Met welke thema’s komen de bewindspersonen, het ministerie en de relevante stakeholders in de
berichtgeving?



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
de Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Gratis dagbladen
Metro
Sp!ts
De Pers

Televisie-programma’s Social media
NOS 8 uur Journaal
Fok.nl
Nieuwsuur
GeenStijl.nl
DWDD
Twitter*
Vandaag de Dag
PowNews
EénVandaag
Pauw&Witteman
*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 van het zomerreces 2012, 6 juli 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.

2.2.1 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, social 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 factoranalyse. 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 actoren 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.
Wilders is vrijgesproken door de rechtbank in
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen sprake
van haatzaaien. Wilders en advocaat
Moszkowicz reageerden verheugd.

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
aanslag heeft gepleegd in de hoofdstad. In het
anders zo vreedzame land is geschokt gereageerd.
In zijn testament heeft Breivik meermalen PVV en
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.

2.2.2 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 actoren en objecten heel specifiek zijn, zoals personen,
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral om gaan om
publiciteit rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het
4

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 ‘energiebeleid’ veel
specifieke issues zoals ‘kerncentrales’, met daaronder nog specifieker bv ‘tweede kerncentrale
Borssele’. 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.

2.2.3 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.

2.2.4 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
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
5

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 De aandacht voor het ministerie en de bewindspersonen
Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in
de berichtgeving.
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Gemiddeld wordt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wekelijks
genoemd in 131 artikelen. Dit ligt tussen de 35 artikelen in de week waarin het ministerie het minst
in het nieuws is2 en 320 artikelen in de week met de meeste media-aandacht (week 8, 2011). Ook in
de periodes tussen half mei tot en met eind juni 2011 (ongeveer tussen week 20 en week 26 van dat
jaar) alsook de eerste weken van 2012 zien we vrij veel berichten over het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hieronder zullen we de grootste piekperioden
chronologisch beschrijven.
Week 47, 2010: Een eerste kleine piek in het aantal berichten over het ministerie zien we in week
47 van 2010, de laatste week van november van dat jaar. In deze periode zien we veel artikelen
rond verschillende onderwerpen die met het ministerie van EL&I te maken hebben, waaronder de
koopzondag, Q-koorts: “Hoeveel Q-koortsdoden voor we wakker worden?” (NRC Handelsblad, 27
november 2010), “Minister Schippers van Volksgezondheid erkent dat de overheid tekort is
geschoten bij de aanpak van de Q-koorts. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
“Maandag concludeerde een onderzoekscommissie dat de overheid sneller moet optreden in het
belang van de Volksgezondheid. Hoe de minister de aanpak wil verbeteren daarover wil ze nog niet
veel kwijt. Volksgezondheid is voortaan leidend als het gaat om dierziekten. En niet langer het
ministerie van Landbouw” (NOS 20.00 Journaal, 26 november 2010). Ook komt minister Verhagen
in deze periode vrij veel in het nieuws, maar als oud-minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat
hierbij om de vraag of Nederland wel of geen plan had opgesteld voor een inval in Suriname in het
midden van de jaren ’80, om daar toenmalig legerleider Desi Bouterse te arresteren. SP-Kamerlid
Van Bommel stelde hier Kamervragen over, die hij al eerder gesteld had aan Verhagen toen die
minister van Buitenlandse Zaken was – dit wordt steevast in de berichtgeving genoemd: “Suriname:
Nederland had invasieplan” (De Pers, 22 november 2010) is één van de koppen die we zien rond dit
onderwerp. Ten slotte is er in deze week het volgende bericht op Twitter: “Verhagen schaft
innovatievouchers af” (Twitter, 24 november 2010); dit wordt door verschillende bronnen
getwitterd.
Week 8, 2011: Een volgende piek zien we in week 8 van 2011, de laatste week van februari. Het
totale aantal artikelen over het ministerie van EL&I komt in deze week boven de 300 uit. Hierbij
gaat het echter niet zo zeer om het ministerie zelf als wel over minister Verhagen en
staatssecretaris Bleker, die genoemd worden in de context van de partijpolitiek binnen het CDA. Dit
in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen die een week later zullen worden gehouden:
“Doorpakken of voortschuiven. Mark Rutte en Maxime Verhagen mobiliseren samen achterban voor
Statenverkiezingen.” (De Telegraaf, 26 februari 2011). Ook besteden de media veel aandacht aan
het gesteggel rond wie de nieuwe partijleider zal worden van het CDA: “Cees Veerman, CDAprominent en oud-minister van landbouw, beschuldigt zijn partijgenoot Maxime Verhagen van
machtsspelletjes. Ook voorziet hij dat zijn partij bij de provinciale verkiezingen volgende week een
enorme klap zal krijgen” (Trouw, 23 februari 2011). Ook is Bleker in het nieuws rond de
partijcampagne van het CDA, onder andere wanneer hij ongenuanceerde uitspraken doet over de
PVV tijdens een verkiezingsbijeenkomst, waar hij later zijn excuses over aanbiedt tegenover Geert
Wilders: “Henk Bleker: Uitspraken over PVV te kort door de bocht” (Algemeen Dagblad, 25 februari
2011). Dit artikel verschijnt ook op Fok.nl, waar er veel negatieve reacties volgen op de
staatssecretaris: “Bleker, misselijkmakend mannetje die via smerige spelletjes deze regering
mogelijk heeft gemaakt en daarvoor beloond is met een leuk baantje. Mensen zonder principes,
zonder geweten.. het CDA grossiert erin” (Fok.nl, 24 februari 2011, reactie #10). Verder krijgt op de
sociale media het artikel “PS: Wilders wil Rutte en Verhagen meer zien” (Fok.nl, 23 februari 2011)
veel reacties, waaronder: “Ik wil Verhagen juist minder zien dus mijn stem krijg je niet” (Fok.nl, 23
februari 2011, reactie #21) veel van deze reacties gaan echter over Wilders, en zijn derhalve
minder relevant voor het ministerie.

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 9, 2011: Een week later, de week van de Provinciale Statenverkiezingen, blijft vooral de
partijpolitiek rond de bewindspersonen van het ministerie van EL&I in het nieuws komen.
“Verhagen kan opgelucht ademhalen” bericht Trouw op 3 maart 2011 – dit vanwege het beperkte
verlies van het CDA bij de verkiezingen. Weer zien we berichten over het partijleiderschap van het
CDA, waarbij Bleker genoemd wordt als oud-interimvoorzitter. Een heel ander onderwerp dat in
het nieuws is deze week is het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman, of “Het dilemma
Oman” zoals NRC Handelsblad het noemt op 2 maart 2011. Minister Verhagen gaat mee vanwege
het economische belang van het staatsbezoek, dat omstreden is onder andere vanwege de
aanhoudende onrusten in het Midden-Oosten. Een derde onderwerp over het ministerie dat deze
week in het nieuws is, is het natuurbeleid, als bekend wordt dat het kabinet de beschermde Natura
2000 status laat vallen voor een aantal natuurgebieden. Vooral de Volkskrant bericht hierover: “Dit
kabinet hakt de natuur fluitend aan stukken” (de Volkskrant, 28 februari 2011); “Kabinet laat kikker
keihard vallen” (de Volkskrant, 1 maart 2011) – deze laatste kop slaat op het feit dat in één van de
niet langer beschermde natuurgebieden de zeldzame boomkikker voorkomt.
Week 23, 2011: Na een periode van minder berichtgeving zien we pas in week 23, begin juni
2011, weer een piek van meer dan 200 artikelen in een week waarin het ministerie of de relevante
bewindspersonen genoemd worden. Nu is dit vooral rond de EHEC-uitbraak in Duitsland. De
oorzaak van deze uitbraak wordt onder andere bij Nederlandse telers gezocht, die daardoor
verliezen lijden, waardoor er discussie ontstaat over mogelijke compensatie door de Europese
Unie: “Landbouwministers praten over noodfonds voor tuinders” (Trouw, 8 juni 2011). Ook blijven
er berichten komen over nieuwe besmettingen in Nederland: “EHEC in Kerkdriel gevonden. Rode
bietenspruiten besmet met bacterie.” (De Telegraaf, 10 juni 2011), waarbij Blekers reactie op
eerdere maatregelen tegen verdere besmetting genoemd wordt, alsook bij artikelen over vordering
onderzoek naar bron van de uitbraak: “Vinger nu naar taugé als bron EHEC-bacterie” (Metro, 6 juni
2011). Het kabinetsbeleid rond natuurgebieden blijft ook regelmatig terugkomen in het nieuws,
deze week onder andere in het achtergrondartikel “Natuur: provincies staan recht tegenover
staatssecretaris” (Trouw, 8 juni 2011), waarbij de provincies meer natuurgebieden willen, terwijl
Bleker juist niet verder wil investeren in de aanleg hiervan. De minister komt deze week vooral in
het nieuws rond stemming in de Tweede Kamer over vrije toegang tot internet: “Netneutraliteit in
wet” (Sp!ts, 9 juni 2011) en de privatisering van het elektriciteitsnet: “Verhagen: stroomnet deels in
particuliere handen” (Algemeen Dagblad, 11 juni 2011).
Week 3, 2012: In week 3 van 2012 is er een volgende piek. In deze week is er wederom nieuws
over de speculatie over het lijsttrekkerschap van het CDA, waarin ook de namen van Verhagen en
Bleker genoemd worden: Verhagen stelt zich niet kandidaat en “Henk Bleker werpt zich op als
leider CDA” (NRC Handelsblad, 18 januari 2012). Andere artikelen richten zich op het CDA als
geheel, waarbij de staatssecretaris niet in de kop genoemd wordt: “CDA koerst naar radicale
midden. Peetoom start zoektocht naar nieuwe lijsttrekker.” (De Telegraaf, 21 januari 2012), “CDA
voor radicale keuze: naar het midden of echt eens kiezen” (NRC Handelsblad, 21 januari 2012).
Bleker is verder in het nieuws doordat bekend wordt dat hij een veel jongere vriendin heeft, die hij
bovendien meeneemt op dienstreis naar Duitsland: “Bleker met Barbara op dienstreis naar Berlijn”
(De Telegraaf, 20 januari 2012).
Week 7, 2012: Een maand later, midden februari 2012, is er opnieuw een grote piek in het aantal
artikelen over het ministerie. Er is onder andere nieuws over de eurocrisis wanneer het CBS komt
met cijfers over de economische groei, alsook EU-uitspraken hierover. De kranten trekken hier
verschillende conclusies uit: “Economie Nederland komt goed door crisis. EU-Commissie vindt ons
land stabiel” (De Telegraaf, 15 februari 2012); “De economie krimpt, en wat nu?” (NRC Handelsblad,
16 februari 2012). Ook de reactie van minister Verhagen wordt in deze artikelen genoemd.
Verhagen is daarnaast ook veel in het nieuws met CDA-partijpolitiek: “Rutte niet boos op Verhagen”
(Fok.nl, 14 februari 2012) – de context van deze kop is dat Verhagen in een interview gepraat over
mogelijke verdere bezuinigingen die nog niet vaststaan, maar zoals de kop al zegt wordt dit hem
door premier Rutte niet kwalijk genomen. Wel volgen er veel reacties op de sociale media, die
vooral negatief zijn over Rutte: “Rutte is gewoon als de dood dat het zijn PM sprookje afgelopen zal
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zijn als hij ook maar iets tegen Verhagen of Wilders in gaat. Bang dat een van die twee de stekker
eruit trekt en ie weer gewoon kamerlid moet worden” (fok,nl, 14 februari 2012, reactie #25).
Actualiteitenprogramma’s besteden ook aandacht aan dit incident. Ook staatssecretaris Bleker zien
we veel in het nieuws deze week, doordat er een motie van wantrouwen tegen hem ingediend
wordt – hij zou onvoldoende inzet hebben getoond voor het aanleggen en behouden van
natuurgebieden. “Motie van afkeuring tegen Bleker haalt het niet” (Fok.nl, 17 februari 2012).
Tenslotte is ook de Hedwigepolder deze week in het nieuws: “Bleker krijgt nog één week voor de
polder” (NRC Handelsblad, 17 februari 2012) van de Europese Commissie; deze is het niet eens met
Blekers plannen om de ontpoldering van de Hedwige te vermijden.

4.1 Het ministerie versus de bewindspersonen
Na de algemene analyse van de berichtgeving over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie per week, zullen we specifieker kijken naar de berichtgeving rond de twee
bewindspersonen van dit ministerie: minister Verhagen en staatssecretaris Bleker. Allereerst geeft
tabel 2 weer wat de kansen zijn dat minister en staatssecretaris samen genoemd worden met het
ministerie of met elkaar.
Tabel 2. Kans dat het ministerie en de bewindspersonen genoemd worden.
Ministerie van EL&I
Minister Verhagen
Staatssecretaris Bleker
Ministerie van EL&I
96,6%
87,1%
Minister Verhagen
39,0%
6,3%
Staatssecretaris Bleker
20,4%
3,6%
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren samen genoemd worden. De eerste actor staat in de
kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het ministerie van EL&I (kolom) ook
minister Verhagen (rij) genoemd wordt is 39,0%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister De
Verhagen (kolom) ook het ministerie van EL&I (rij) genoemd wordt, is 96,6%.

De tabel laat zien dat minister Verhagen vaker in het nieuws over het ministerie wordt genoemd dan de
staatssecretaris: in 39% van de artikelen waarin het ministerie wordt genoemd, komt ook minister
Verhagen voor. Voor staatssecretaris Bleker is dit 20,4%. De kansen dat minister en staatssecretaris
samen voorkomen in een artikel is erg laag: in 6,3% van de artikelen waarin Bleker genoemd wordt,
wordt ook Verhagen genoemd. Andersom is dit percentage 3,6%. Minister en staatssecretaris komen
dus vooral apart van elkaar in het nieuws – elk met hun eigen agenda.

4.2 De bewindspersonen in het nieuws
Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister Verhagen als
staatssecretaris Bleker, te beginnen met de minister. Naast de hoeveelheid nieuws die is weergegeven
met de blauwe lijn in de figuren 2 en 3, geven we ook de teneur van de berichtgeving over de minister
en staatssecretaris weer. Deze is in de figuren weergegeven met 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/staatssecretaris 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.
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4.2.1 De minister in het nieuws

Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister Verhagen per week.
Minister Verhagen komt in gemiddeld 63 artikelen per week in het nieuws. In praktijk wisselt dit
aantal tussen de 20 (tijdens het zomerreces van 2011) en 170 (vlak voor de Provinciale
Statenverkiezingen begin maart 2011) artikelen per week. Over het algemeen is de teneur van het
nieuws over de minister licht positief, met als gemiddelde waarde 0,2. Hieronder bespreken we de
pieken in de berichtgeving over de minister van boven de 110 artikelen per week.
Week 3, 2011: De eerste piek na het begin van onze onderzoeksperiode zien we in week 3, eind januari
2011. Hierbij gaat het vooral om berichten over wikileaks, waarbij minister Verhagen genoemd wordt
in zijn vorige functie als minister van Buitenlandse Zaken. Er is sprake van Amerikaanse druk op de
toenmalige minister Bos voor Nederlandse deelname aan Afghanistan, en het is mogelijk minister
Verhagen samen met voormalig premier Balkenende, die aan de VS gesuggereerd zou hebben om Bos
onder druk te zetten, volgens de media: “Het was een tweemansmissie. Minister Verhagen en premier
Balkenende probeerden samen de PvdA over de streep te trekken om toch in te stemmen met
verlenging van de missie in Uruzgan. Volgens WikiLeaks gaf Verhagen maar ook Balkenende via een
topambtenaar aanwijzingen aan Amerika hoe Bos onder druk gezet kon worden.” (NOS 20.00 Journaal,
20 januari 2011).
Week 7 t/m 9, 2011: Ook in de volgende piek, in de periode van ongeveer week 7 tot en met 9 van
2011, komt Verhagen niet in het nieuws in zijn huidige functie als minister van Economische Zaken,
maar in de context van zijn rol in de partijpolitiek van het CDA. Tijdens deze piek is de teneur van de
minister negatiever dan gemiddeld en komt op 0 uit, dus neutraal. Verhagen wordt genoemd als de
mogelijke nieuwe partijleider van het CDA, in de verkiezingscampagne voor de provinciale
statenverkiezingen: “Hillen wijst Verhagen aan als CDA-leider” (Fok.nl, 5 maart 2011). Op dit artikel
volgen veel reacties, terwijl het nog zes weken duurt voordat Verhagen officieel tot partijleider is
gekozen. Ook is er kritiek op Verhagen in de media: “Vakantie Verhagen valt slecht bij CDA'ers” (NRC
Handelsblad, 1 maart 2011) wanneer Verhagen tijdens de laatste week van de campagne op vakantie is.
Tenslotte wordt minister Verhagen genoemd in artikelen die over de positie van het CDA in het
algemeen gaan; zo is er twijfel over de macht van het kabinet rond de verkiezingen, nu de
coalitiepartijen hun meerderheid in de Eerste Kamer dreigen te verliezen: “Het spant erom voor de
coalitie” (Trouw,3 maart 2011); “Kabinet op dun ijs senaat. Coalitie kruipt richting nipte meerderheid
Eerste Kamer” (De Telegraaf, 3 maart 2011). Ook is er kritiek op het CDA als partij, alsook twijfel over
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de toekomst van de partij, waarbij Verhagen als vigerend partijleider genoemd wordt:
“Beginselloosheid zal CDA opbreken” (NRC Handelsblad, 3 maart 2011).
Week 20, 2011: In week 20, medio mei, zien we een piek in de berichtgeving over de minister waarbij
het wel gaat over onderwerpen die direct te maken hebben met het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. In deze week zien we vooral berichten over gasopslag: “Minister Maxime
Verhagen heeft de Tweede Kamer tegen zich in het harnas gejaagd over de ondergrondse gasopslag bij
het Noord-Hollandse Bergen. Zonder dat de Kamer de kans had gekregen haar mening te geven, heeft
Verhagen besloten dat de opslag van Russisch gas in het ondergrondse gasveld 'Bergermeer' kan
dooraan”, vat de Volkskrant de situatie samen op 18 mei 2011. Een ander onderwerp dat deze week in
het nieuws komt zijn de bezuinigingen en daarmee samengaand, ontslagen op het ministerie: “Kwart
ambtenaren Economische Zaken weg” (NRC Handelsblad, 18 mei 2011). Ook op Twitter zien we veel
berichten over deze twee onderwerpen, bijvoorbeeld de tweet “Maxime Verhagen voegt daden bij
woorden: 3000 banen weg bij EL&I” (Twitter, 17 mei 2011). In zowel week 20 als in week 21 zien we
daarnaast nog discussie over de kosten van internetdiensten op smartphones, waar de KPN klanten
extra voor wil laten betalen: “Extra heffing op mobiele diensten als Whatsapp en Skype van de baan”
(Algemeen Dagblad, 25 mei 2011).
Week 26, 2011: Vlak voor het zomerreces, in week 26, zien we ook nog een piek met 123 artikelen
waarin Verhagen genoemd wordt. Verhagen komt dan vooral in het nieuws vanwege de speech over
populisme die hij geeft op 28 juni 2011 in de Haagse Sociëteit De Witte, wat hem tien minuten lang het
trending topic (wereldwijd het meest besproken onderwerp) op Twitter maakt, aldus het NRC
Handelsblad (29 juni 2011). In de dagbladen zien we vooral berichten over en commentaar op de
inhoud van de speech, zoals de koppen: “Verhagen gaat mee in vrees voor buitenlanders” (NRC
Handelsblad, 28 juni 2011), “Verhagen: Begrip voor buitenlandervrees” (Trouw, 29 juni 2011), “PVV =
Partij Van Verhagen”(Geenstijl.nl, 28 juni 2011) en “Het CDA is sinds vandaag ook een volkspartij” (De
Pers, 29 juni 2011). Ook schrijven de kranten over het debat binnen het CDA dat uitgelokt wordt door
Verhagens speech: “Zo terecht is het onbehagen niet, klinkt het in CDA,” kopt Trouw bijvoorbeeld op 30
juni.
Hierna volgt een periode waarin de minister minder in het nieuws komt, maar waarin de teneur in het
nieuws rond de minister relatief hoog is. Met een waarde tot wel 0,6 is de teneur dan vrij sterk positief,
zij het dat het een klein aantal artikelen betreft.
Week 7, 2012: Voor wat betreft het aantal berichten zien we pas weer een piek in week 7, halverwege
februari, 2012. Dit zijn dan met name berichten over de economische recessie, na bekendmaking van
nieuwe cijfers hierover door het CBS: “Nederland opnieuw in recessie” (NRC Handelsblad, 15 februari
2012). “Consument snakt naar steuntje in rug. ‘Dieptepunt recessie ligt inmiddels al achter ons’” citeert
De Telegraaf de Amsterdamse hoogleraar financiële markten Boot op 16 februari 2012. Ook de reactie
van minister Verhagen op de cijfers van het CBS wordt aangehaald in het nieuws. Rond dezelfde dag
komt Verhagen in het nieuws vanwege de met sluiting bedreigde autofabriek NedCar, waarvan de
medewerkers protesteren op het Malieveld in de hoop op een steuningreep vanuit de politiek: “Weinig
hoop voor NedCar” (De Telegraaf, 16 februari 2012). Minister Verhagen zegt bij de demonstratie toe de
werknemers te steunen: “Verhagen zegt financiële steun toe bij eventuele overname NedCar”(NRC
Handelsblad, 16 februari 2012). Hiernaast op Twitter ook veel berichten over de nieuwe ‘slimme’
energiemeter (“De slimme meter komt eraan”, Twitter, 16 februari 2012), een energiemeter die
wisselingen in het energieverbruik alsook de kosten van deze energie direct weergeeft via een display.
De campagne voor deze nieuwe meter wordt afgetrapt door minister Verhagen.
Week 14, 2012: De laatste grote piek in de berichtgeving rond minister Verhagen zien we in week 14
van 2012, de eerste week van april. De minister komt dan vooral in het nieuws in verband met een
discussie over mobiele netwerken naar aanleiding van een storing als gevolg van een grote brand in
een centrale van provider Vodafone: “Eén brand en helft Randstad ligt plat” constateert het Algemeen
Dagblad op 5 april 2012. De discussie gaat vooral over het gebruik van netwerken van andere
providers mocht dat van de eigen provider uitvallen, waar minister Verhagen zich een voorstander van
toont in een brief aan de Tweede Kamer. Hierover zien we nieuwsberichten: “Verhagen wil afspraken
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over vangnet na brand in Vodafonecentrale” (Trouw, 5 april 2012), “Providers willen met Verhagen
praten over storingen” (Fok.nl, 5 april 2012), en enkele dagen later ook commentaar: “De oplossing:
koop een prepaid simkaart” (de Volkskrant, 7 april 2012); “Een paar dagen zonder mobiele telefoon, dat
moet toch te doen zijn?” (Trouw, 7 april 2012).
Minister Verhagen zien we dus niet alleen in het nieuws komen in zijn functie van minister van
Economische Zaken, maar ook als partijleider van het CDA of als oud-minister van Buitenlandse Zaken.
In mindere mate zien we dit ook bij staatssecretaris Bleker, voor wie de media-aandacht (blauwe lijn,
linker y-as) en de teneur van het nieuws (rode lijn, rechter y-as) zijn weergegeven in de volgende
figuur.

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris Bleker per week.
Staatssecretaris Bleker is over het algemeen minder vaak in het nieuws dan minister Verhagen:
gemiddeld zijn er 36 artikelen per week waarin de staatssecretaris genoemd wordt, tegenover 63
artikelen per week gemiddeld over de minister. Alleen tijdens een periode van een paar weken in
januari 2012 is de staatssecretaris meer in het nieuws dan de minister. De teneur van het nieuws over
de staatssecretaris ligt over het algemeen iets lager dan voor de minister, met minder uitschieters
richting de sterk positieve waarden. Met een gemiddelde van 0,09 is de teneur rond de staatssecretaris
neutraal te noemen. Aangezien staatssecretaris Bleker ook veel genoemd zal worden bij de bespreking
van de verschillende thema’s bespreken we de media-aandacht voor de staatssecretaris hier slechts
kort.
Week 9, 2011: In de eerste week van maart wordt naast de minister ook de staatssecretaris relatief
veel genoemd in het nieuws: het is de week van de provinciale statenverkiezingen, waarbij het CDA in
de media wordt neergezet als verliezende partij. “CDA krijgt voor vierde keer dreun,” schrijft de
Volkskrant op 3 maart 2011. Op dezelfde dag bericht De Telegraaf: “CDA blijft op been ondanks dreun.
Verlies valt mee”. In beide artikelen geeft Bleker een reactie op de voorlopige uitslag van de zeteltelling
voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook is hij in deze week in het nieuws vanwege zijn
natuurbeleid, waar dan al enige tijd kritiek op komt in de media. “'Groningen wordt een groot moeras'”
citeert De Telegraaf PvdA-Kamerlid De Mos bijvoorbeeld in een kop op 28 februari 2011.
Week 23, 2011: In juni 2011 zien we een iets grotere piek in de berichtgeving rond staatssecretaris
Bleker – hij wordt genoemd in 87 artikelen in week 23, de tweede week van juni, wanneer er een
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uitbraak is in Duitsland van besmettingen met de EHEC-bacterie. Over de bron van deze besmetting is
nog geen duidelijkheid en de angst bestaat voor verspreiding naar Nederland. “EHEC-bacterie op
Nederlandse bietenspruit gevonden,” meldt het Algemeen Dagblad op 9 juni 2011. Het artikel noemt
kort een reactie van de staatssecretaris. Ook zijn er in deze week verschillende artikelen waarin Bleker
meer prominent genoemd wordt, wanneer het gaat om zijn acties voor de belangen van Nederlandse
tuinders – deze worden nog altijd gezien als mogelijke bron van de uitbraak, waardoor sommige landen
stoppen met het importeren van Nederlandse groente. “'Compensatie voor telers ondermaats'. Bleker:
150 mln is onvoldoende,” (De Telegraaf, 8 juni 2011); “Staatssecretaris van Landbouw lobbiet in
Moskou op eigen initiatief tegen importverbod op groente” (NRC Handelsblad, 9 juni 2011). Twee
weken later komt de staatssecretaris veel in het nieuws met zijn besluit om de Hedwigepolder niet
onder water te zetten. In deze periode wisselt de teneur van de berichtgeving over de staatssecretaris
sterk: we zien een aantal pieken tot 0,3 en dalen tot -0,2 in de periode van een paar weken.
Week 49, 2011: Het onderwerp van veel berichten in de piek van week 49 is de discussie over
megastallen: Bleker ziet af van een wettelijke begrenzing aan het aantal dieren dat maximaal in een
megastal gehouden mag worden. “Bleker schuift de megastal af”, kopt het NRC Handelsblad op 24
november 2011. Een andere discussie in deze week betreft de aanleg van het natuurgebied
Oostvaarderswold, dat de regering wil schrappen, terwijl de provincie Flevoland, mogelijk in
samenwerking met Staatsbosbeheer, het gebied toch wil realiseren. “Flevoland wil Oostvaarderswold
doorzetten en gaat hard tegen Bleker in” (Trouw, 25 november 2011). Ook zijn er verschillende
nieuwsberichten over de orka Morgan, waarover Bleker besluit dat ze naar een dierenpark in Tenerife
gestuurd wordt. Nadat een actiegroep dit probeert aan te vechten stelt de rechter de staatssecretaris in
het gelijk: “Orka Morgan mag van de rechter wel naar Tenerife” (de Volkskrant, 22 november 2011).
Week 2 en 3, 2012: De grootste piek in het aantal berichten over de staatssecretaris zien we in week 2
en 3 van 2012, veroorzaakt door nieuws rond twee verschillende onderwerpen. In week 2 zien we
vooral reacties op de sociale media en Twitter, op het bericht dat Bleker een vriendin van 26 jaar oud
heeft; “CDA not amused over vriendin (26) Bleker” (Fok.nl, 13 januari 2012) is één van de artikelen
waarop deze reacties verschijnen. Veel reacties lijken positief over de staatssecretaris: “Ik zie het
probleem niet zo...good for him!”(Fok.nl reactie #26, 13 januari 2012). Een week later gaat de
berichtgeving hierover nog door, vooral op Twitter: “Premier Rutte: Geen probleem met relatie Henk
Bleker” (Twitter, 20 januari 2012), maar een dag later stelt Trouw vast: “Geen nieuws over Blekers
nieuwe liefde”. Na deze datum verdwijnt de vriendin van de staatssecretaris uit het nieuws. Het andere
onderwerp waarmee de staatssecretaris in deze periode in het nieuws is, is zijn positie binnen het CDA:
“Aan de vooravond van het congres is de strijd om het leiderschap van het CDA losgebarsten. Henk
Bleker sluit niet uit dat hij de kar gaat trekken als het hem wordt gevraagd” (Nieuwsuur, 18 januari
2012). Ook de dagbladen berichten over Blekers kandidaatstelling voor he partijleiderschap: “Henk
Bleker werpt zich op als leider CDA” (NRC Handelsblad, 18 januari 2012). Hoewel de hoeveelheid
artikelen waarin de staatssecretaris genoemd wordt afneemt na deze piek, stijgt de teneur van deze
artikelen tot de sterk positieve waarde van 0,6 tegen het einde van de onderzoeksperiode.
Ook Bleker komt dus regelmatig in het nieuws vanwege de partijpolitiek van het CDA en ook zijn
privéleven wordt door de media gedurende een korte periode als nieuwswaardig gezien. Vaker nog
komt de staatssecretaris in het nieuws met zijn landbouw- en natuurbeleid, waarover we naast nieuws
ook commentaar zien.

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 Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie. 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 over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en haar
bewindspersonen. Elk thema is afgeleid vanuit een cluster van woorden die vaak samen voorkwamen
in de berichtgeving, alhoewel niet van elk cluster een duidelijk thema afgeleid kon worden. De 20
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gevonden clusters van woorden in de bottom-up analyse komen uit op in totaal14 thema’s. In sommige
mediagroepen komen deze meer voor dan in andere, zoals onderstaande tabel laat zien. Het totaal
onder elke kolom geeft aan hoeveel van het totale nieuws over Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie 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
politiek algemeen
18,1%
4,6%
14,0%
4,9%
natuurbeleid
10,3%
1,2%
1,1%
2,1%
partijpolitiek
10,0%
1,5%
4,8%
29,0%
innovatie
9,7%
3,8%
1,3%
0,8%
verbod ritueel
slachten
8,5%
5,0%
3,7%
0,4%
energie
6,4%
4,5%
1,1%
0,3%
hedwigepolder
5,6%
2,3%
1,9%
0,1%
bezuinigingen
4,2%
1,7%
4,2%
0,1%
Catshuis
4,0%
3,2%
2,6%
6,2%
Visserij
3,6%
1,9%
0,9%
0,5%
Mauro
3,5%
0,8%
1,4%
17,9%
onrust midden-oosten
1,9%
10,6%
10,8%
1,3%
strafproces Bouterse
1,8%
10,8%
8,3%
2,1%
megastallen
0,9%
2,0%
1,1%
1,3%
Totaal
88,4%
54,0%
57,5%
67,1%

10,9%
6,7%
18,6%
4,3%
2,5%
3,8%
2,2%
0,9%
14,0%
5,3%
1,6%
0,7%
1,6%
0,4%
73,4%

Het thema natuurbeleid krijgt de meeste aandacht in dagbladen. Het gaat hier met name over de
bezuinigingen op natuurbeleid en de herziening van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die
staatssecretaris Bleker voorstaat. Daarnaast besteden dagbladen veel aandacht aan de onderwerpen
politieke algemeen en partijpolitiek, hetgeen te verklaren is door het feit dat zowel minister Verhagen
als staatssecretaris Bleker van CDA huize komen. Beide bewindspersonen worden hier geregeld mee
geassocieerd. De aandacht voor interne strubbelingen en leiderschapscrisis binnen het CDA in de media
in het algemeen kunnen verklaren waarom het ministerie hier meer dan gemiddeld wordt
geassocieerd. Partijpolitiek is bovendien een groot onderwerp op internetfora Geenstijl.nl en fok.nl.
Het verbod op ritueel slachten is een thema dat met name in kranten wordt behandeld. Staatssecretaris
Bleker weegt dierenwelzijn af tegen vrijheid van godsdienst. Hij is tegen het wetsvoorstel van de PvdD
dat een verbod op ritueel slachten voorstelt; hij ziet ‘belangrijke spanningen met de grondwet’. Toch
gaat een Kamermeerderheid eind juni 2011 akkoord. In de Eerste Kamer sneuvelt het wetsvoorstel
echter. Staatssecretaris Bleker werkt hierop een alternatief uit op het verbod op onverdoofd ritueel
slachten.
De ontwikkeling van duurzame energie en het kernenergiedebat zijn thema’s die met name in
dagbladen en het NOS Journaal aandacht krijgen. De Hedwigepolder en staatssecretaris Blekers
standpunt in de kwestie rond de ontpoldering is ook voor dagbladen een belangrijk thema. Opvallend is
dat de kwestie rond Mauro en ‘het briefje van Bleker’ vooral op Geenstijl.nl groot wordt uitgemeten. In
zijn hoedanigheid als viceminister-president wordt minister Verhagen geregeld geassocieerd met het
Catshuis overleg.
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5.1 Mate van associatie
Naast een overzicht van thema’s per mediagroep hebben we ook gekeken in welke mate deze thema’s
met een bepaald bewindspersoon worden geassocieerd in het nieuws. In onderstaande figuren zijn de
thema’s weergegeven waarmee minister Verhagen en staatssecretaris Bleker met name werden
geassocieerd in de berichtgeving. 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.

Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Verhagen en thema’s.
Minister Verhagen wordt het vaakst geassocieerd met de perikelen rond het CDA, gevolgd door het
energiebeleid.

Figuur 5. Mate van associatie tussen staatssecretaris Bleker en thema’s
Staatssecretaris Bleker wordt het vaakst in verband gebracht met natuurbeleid en visserij, gevolgd
door de discussie over de toekomstplannen voor de Hedwigepolder.
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5.1.1 Gekozen thema’s
Uit de hiervoor genoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. Deze thema’s zijn:





Energiebeleid
Innovatie
Natuurbeleid en Hedwigepolder
Verbod op ritueel slachten

Deze thema’s zullen we in de rest van dit rapport één voor één verder analyseren. Eerst schetsen we
een algemeen beeld van de associaties tussen het ministerie en de verschillende thema’s onderling en
van de berichtgeving per mediagroep. Allereerst illustreert tabel 4 in welke mate elk thema met het
ministerie en met de andere thema’s in verband wordt gebracht.
Tabel 4. Associaties tussen het ministerie en de vier thema’s onderling.

Ministerie van EL&I

Ministerie van
EL&I
-

Energiebeleid
94.8%

Innovatie
94.3%

Natuurbeleid
88.8%

Verbod
ritueel
slachten
90.4%

Energiebeleid

8.2%

-

22.0%

6.2%

7.0%

Innovatie

1.9%

5.2%

-

0.8%

0.3%

Natuurbeleid

5.9%

4.8%

2.5%

-

7.6%

Verbod ritueel
1.4%
1.3%
0.3%
1.8%
slachten
Leesvoorbeeld:
deze tabel toont de kans dat twee actoren of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste actor
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het
ministerie van EL&I (kolom) ook het thema Energiebeleid (rij) genoemd wordt is 8,2%. Andersom geldt: de kans dat
in een artikel over Energiebeleid (kolom) ook het ministerie van EL&I (rij) genoemd wordt, is 94,8%.

Zoals de tabel laat zien vormt elk thema minder dan 10% van de totale berichtgeving over het
ministerie. Bij elkaar zijn de vier thema’s goed voor zo’n 17,5% van de berichtgeving als we de overlap
tussen de thema’s buiten beschouwing laten. Energiebeleid heeft de grootste kans om in het nieuws te
komen, namelijk 8%. Het verbod op ritueel slachten wordt het minst vaak genoemd van de vier
thema’s: in 1,4% van de artikelen waarin het ministerie van EL&I genoemd wordt komt ook dit thema
voor.
De tabel laat verder zien dat de thema’s minder dan 10% kans hebben om met een ander thema samen
in het nieuws te komen. Voor een aantal combinaties van thema’s ligt deze kans rond de 1%. Het thema
energiebeleid heeft nog de meeste overlap met de overige thema’s, vooral met het thema innovatie. In
22% van alle artikelen waarin het gaat over het thema wordt ook energiebeleid genoemd; andersom is
dit 5,2%. Bij de gedetailleerde bespreking van de vier thema’s zal duidelijk worden dat energiebeleid
een relatief groot thema is (dat wil zeggen, er komen veel artikelen over energiebeleid in het nieuws),
terwijl innovatie juist zeer klein is. Dit verklaart dit verschil tussen de 22% en de 5,2%. Deze getallen
suggereren dat de twee thema’s een zekere mate van samenhang hebben in de berichtgeving: innovatie
vindt mede plaats op het gebied van energiebeleid. Bij de bespreking van het thema innovatie komen
we hierop terug.
Naast de kansen dat de thema’s met elkaar of met het ministerie genoemd worden, is er geanalyseerd
welke mediagroepen het meest berichten over een bepaald thema. Tabel 5 laat zien hoeveel artikelen
over elk thema er zijn verschenen per mediagroep, zowel in absolute aantalen alsook als percentages
van de totale berichtgeving over dat thema.
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Tabel 5. De vier thema’s voor het ministerie per mediagroep
Energiebeleid

Innovatie

Natuurbeleid en
Hedwigepolder

Verbod op ritueel
slachten

Kwaliteitskranten

497

51.4%

135

51.9%

472

64.2%

82

51.3%

Populaire kranten

135

14.0%

32

12.3%

111

15.1%

21

13.1%

Gratis kranten

53

5.5%

4

1.5%

29

3.9%

10

6.3%

Actualiteiten

49

5.1%

11

4.2%

43

5.9%

14

8.8%

Journaals

24

2.5%

5

1.9%

19

2.6%

3

1.9%

Sociale media

54

5.6%

23

8.8%

42

5.7%

28

17.5%

Twitter

155

16.0%

50

19.2%

19

2.6%

2

1.3%

Totaal

967

100.0%

260

100.0%

735

100.0%

160

100.0%

Nog voor we naar de verschillen tussen mediagroepen kijken valt het op dat de thema’s onderling
verschillen voor wat betreft de mate van media-aandacht. Energiebeleid en natuurbeleid zien we in
respectievelijk 967 en 735 artikelen. Innovatie en verbod op ritueel slachten komen minder vaak in het
nieuws, met 260 artikelen over innovatie en 160 over het slachtverbod.
Voor wat betreft de mediagroepen vormen de kwaliteitskranten bij elk thema de grootste mediagroep,
met iets meer dan de helft tot wel bijna 65% van de totale berichtgeving over een thema dat afkomstig
is uit een kwaliteitskrant (de Volkskrant, NRC Handelsblad of Trouw). Vooral natuurbeleid is een thema
dat vooral door kwaliteitskranten wordt opgepikt – het is bij dit thema dat deze mediagroep goed is
voor bijna 65% van de totale berichtgeving. Bij de thema’s energiebeleid en innovatie is Twitter de op
één na grootste mediagroep, met respectievelijk 16% en bijna 20% van de totale berichtgeving over dat
thema. Het is opvallend dat bij de overige twee thema’s Twitterberichten een veel kleiner deel van de
totale berichtgeving vormen, minder dan 3% van het totaal. Voor het verbod op ritueel slachten zijn
juist de sociale media een relatief grote mediagroep, met 17,5% van het totale aantal artikelen. Ook
actualiteitenprogramma’s besteden relatief veel aandacht aan dit thema.
Bij alle thema’s zien we dat verder populaire kranten goed zijn voor tussen de 12 en 15% van het totaal,
met de hier nog niet genoemde mediagroepen onder de 10%. Journaals zijn in de meeste gevallen de
kleinste mediagroep, goed voor rond de 2% van de totale berichtgeving per thema. De hoeveelheid
aandacht op Twitter en de sociale media wisselt dus het sterkst tussen de thema’s. Dit is interessant
omdat dit ook de interactieve media zijn, waarbij berichten niet alleen door journalisten maar ook door
burgers geschreven worden. De interesse van burgers lijkt sterk te verschillen per thema.

5.2 Stakeholders in het nieuws
Voorafgaande aan de gedetailleerde analyse per thema zullen we hieronder kort bespreken welke
stakeholders we meenemen in deze analyses. Het gaat hierbij om politieke of maatschappelijke actoren,
zoals belangengroepen, protestgroepen of bedrijven, die vaak in het nieuws rond een bepaald thema
genoemd worden3. De stakeholders zijn weergegeven in tabel 6. Zie bijlage 1 voor een verantwoording
van de gekozen stakeholders.

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

17

Tabel 6. Relevante stakeholders in de berichtgeving over het ministerie.
Categorie
Ministerie
Experts
Kennisinstituten

Uitvoering en toezicht

Brancheorganisaties

Maatschappij

Stakeholders
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie; minister
Verhagen; staatssecretaris Bleker
Hoogleraren, onderzoekers, professoren, experts
Raad van State, kennisinstituten, adviesbureaus en –organisaties,
Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Planbureau, Universiteit
Wageningen, Energieonderzoek Centrum Nederland Sociaal Economische
Raad, Sociaal en Cultureel Planbureau, Algemene Energieraad, TNO, MVO
Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, RMNO, Rathenau
Instituut, deltares, RIVM
Burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, provincies, agentschap NL,
agentschap telecom, Kamer van Koophandel, consumentenautoriteit,
mededingingsautoriteit, NMa, opta, dienst landelijk gebied, voedsel en
warenautoriteit, dr loket, dienst regelingen, Staatsbosbeheer,
Staatstoezicht op de mijnen, Nationaal Groenfonds
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, FNV, MKB, VNO-NCW, CNV,
abvakabo, Natuurmonumenten. Wereld Natuur Fonds, Joodse
Gemeente, NIHS, Contactorgaan Moslims en Overheid, CMO,
"Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, Centraal Joods Overleg,
Moslimorganisaties, Joodse organisaties, Vereniging voor Energie, Milieu
en
Water,
Milieudefensie,
milieuorganisaties,
Greenpeace,
Waddenvereniging, Het Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieufederatie,
Vogelbescherming , Comité Red onze Polders, LTO
Burgers, boeren, Joden, Moslims

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 Energiebeleid.

5.3 Thema 1: Energiebeleid
Figuur 6 geeft een overzicht van het verloop van de media-aandacht voor het thema energiebeleid,
weergegeven in het aantal artikelen (dan wel uitzendingen of berichten) per maand.

Figuur 6. Overzicht van de berichtgeving over het thema Energiebeleid per maand.
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Energiebeleid is een thema dat relatief veel in het nieuws is, met gemiddeld 51 artikelen per maand.
Ook zien we vrij grote schommelingen: in praktijk ligt het aantal artikelen tussen de 17 en 98 per
maand. In de eerste helft van de regeringsperiode van kabinet Rutte I was het energiebeleid iets meer
in het nieuws dan in de tweede helft. Met name in de laatste maanden van het kabinet was de mediaaandacht voor dit thema zeer gering.
November 2010: Een eerste piek in de berichtgeving zien we in november 2010, met 88 artikelen in
die maand. We zien vooral veel aandacht in de media voor de discussies rond duurzame energie,
kernenergie en CO2-opslag. In deze maand maakt minister Verhagen bekend dat hij geen toestemming
geeft voor de opslag van koolstofdioxide onder de grond bij Barendrecht: “CO2-opslag in Barendrecht
van de baan” (Trouw, 5 november 2010). Later die maand verschuift het debat rond gasopslag naar de
provincie Groningen, waar een Frans bedrijf proefboringen doet voor gasopslag. Het ministerie
verleende hiervoor een vergunning, maar inwoners van Pieterburen protesteren: “Pieterburen
protesteert tegen proefboringen” (Trouw, 30 november 2010). Naast gasopslag is er ook nieuws over
kernenergie, met het bericht dat minister Verhagen de kerncentrale in Borssele wil toestaan uit te
breiden: “ ‘Snel vergunning tweede Borssele'” (De Volkskrant, 23 november 2010). Ook is er aandacht
voor de positieve kanten van kernenergie: “Nucleair en groen gaan samen” vat het NRC Handelsblad de
uitspraken van minister Verhagen hierover samen op 30 november 2010.
Maart, april en mei 2011: Deze maanden vormen samen een periode waarin het thema energie
continu vrij veel in het nieuws is, met 80 of meer artikelen per maand. Na de aardbeving, tsunami en
daarop volgende kernramp in Japan breekt ook in de Nederlandse media een discussie los over de
kerncentrales hier, met name de veiligheid daarvan. “Hebben we het hier wel goed geregeld?” vraagt
het NRC Handelsblad zich af op 25 maart. “Nu strengere eisen? Nee, zegt Verhagen,” kopt dezelfde krant
al een week eerder, op 15 maart 2011. “Kabinet ziet geen reden bouw van nieuwe centrale te
heroverwegen,” bericht ook de Volkskrant op 15 maart. In april gaat deze discussie verder: “Peter
Boerma van Delta: 'Kernenergie? Daarmee zit het wel snor in Nederland'” (NRC Handelsblad, 13 april
2011). De discussie over veiligheid breidt zich uit van kernenergie naar gasopslag, waarbij weer
minister Verhagen de bezorgdheid probeert weg te nemen: “Verhagen sust onrust gasopslag Bergen”
(Fok.nl, 5 april 2011). In de tweede week van april komt kernenergie ook weer in het nieuws, maar nu
niet vanwege de discussie over veiligheid: “Slechts een nieuwe kerncentrale in Borssele” (Trouw, 14
april 2011) – in plaats van de twee nieuwe centrales die daar eerder gepland waren. In mei gaan de
discussies over gasopslag en nieuwe kerncentrales verder, doordat minister Verhagen de gasopslag zijn
toestemming geeft: “Bergen boos over groen licht voor ondergrondse gasopslag” (Trouw, 18 mei 2011)
en er protesten zijn tegen kernenergie: “Antikernenergieballonnen voor Tweede Kamer” (Fok.nl, 16 mei
2011). De bouw van de nieuwe kerncentrale kan echter gewoon worden gestart: “Delta en RWE
beginnen bouw centrale Borssele 2” (De Telegraaf, 18 mei 2011). Daarnaast komt ook het onderwerp
duurzame energie meer in het nieuws, onder andere vanwege de bekendmaking van kanshebbers voor
Europese duurzame-energiesubsidies door het ministerie: “Nuon en Eneco krijgen steun voor wind op
zee” (de Volkskrant, 14 mei 2011). Ook is er kritiek rond dit onderwerp: “Waarom Rutte zwijgt over
duurzaam: Er vindt omgekeerde transitie plaats naar meer” (De Pers, 4 mei 2011).
November 2011: Een laatste, kleinere piek in de berichtgeving rond energiebeleid zien we in
november 2011, wanneer het in het nieuws rond dit thema wederom gaat over de tweede kerncentrale
in Borssele en over duurzame energie. De kerncentrale is in de problemen: “Kansen voor tweede
kerncentrale in Borssele keren” (NRC Handelsblad, 1 november 2011), en later deze maand: “'Tweede
kerncentrale is te duur'” – zo vat de Volkskrant de mening van zowel GroenLinks-Kamerlid Van
Tongeren als het Wereld Natuur Fonds over de kerncentrale samen (de Volkskrant, 21 november 2011).
Voor wat betreft duurzame energie berichten de dagbladen over een voorstel van de SP om de
belasting voor eigenaren van duurzame huizen te verlagen: “Fiscus kan helpen bij energiezuinig maken
woning” (de Volkskrant, 22 november 2011).
De tweede kernreactor van Borssele, de gasopslag in Bergen en berichten rond voorstellen voor of
toekenningen van belastingvoordelen of subsidies op duurzame energie zijn dus de thema’s binnen het
energiebeleid die we steeds terug zien komen in de berichtgeving. Met name de kernramp in Japan die
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de discussie over veiligheid aanzwengelde, vormt een impuls in de hoeveelheid nieuws rond
energiebeleid.

5.3.1 Energiebeleid: stakeholders
In het nieuws over het energiebeleid komen naast het ministerie en de minister ook andere
stakeholders voor. In deze paragraaf gaan we hierop in en kijken eerst welke stakeholders vaak
genoemd worden in het nieuws over het thema, waarna we kijken naar de politieke partijen die
geassocieerd worden met het thema.
In tabel 7 geven we weer wat de kans is dat een stakeholder wordt genoemd in berichtgeving over
energiebeleid. De tabel laat zien dat er geen extreme verschillen zijn in de media-aandacht voor de
verschillende stakeholders rond dit thema. De stakeholder die (na het ministerie zelf) de grootste kans
heeft om genoemd te worden is maatschappij, met een kans van iets meer dan 30%. Wanneer er tevens
een andere stakeholder genoemd wordt is deze kans nog wat groter, met uitzondering van de
stakeholder brancheorganisaties, waarmee er geen overlap is4.
Tabel 7. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.

Energiebeleid
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties
Maatschappij

EnergieKennis
Uitvoering
Branche
Maat
beleid
Ministerie Experts instituten en Toezicht organisaties schappij
85,2%
88,0%
88,6%
86,4%
89,2%
86,4%
78,8% 83,1%
81,7%
83,0%
80,9%
81,4%
11,1%
11,3% 23,8%
12,2%
15,2%
15,2%
15,3%
15,3%
32,5% 24,9%
26,0%
18,6%
18,9%

19,6%

21,2%

31,5% -

16,5%
30,6%

16,2%
31,1%

22,3%
42,6%

27,9%
38,1%

32,0%
27,1% 39,8%

24,6%
0,0%

0,0% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden. De
eerste stakeholdersgroep dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat
in een artikel over Energiebeleid (kolom) ook het ministerie van EL&I(rij) genoemd wordt is 78,8%. Andersom geldt:
de kans dat in een artikel over het ministerie van EL&I (kolom) ook het thema Energiebeleid (rij) genoemd wordt, is
85,2%.

De kleinste kans is voor de groep experts, namelijk 11,1%. Deze komen wel vrij vaak voor samen met
kennisinstituten (een kans van 32,5% dat wanneer een expert voorkomt in een nieuwsbericht, er ook
een kennisinstituut genoemd zal worden). Verder zien we dat wanneer er een kennisinstituut of een
brancheorganisatie genoemd wordt, er een kans is van iets meer dan 30% dat ook een actor uit de
categorie uitvoering en toezicht genoemd wordt.

De kans dat maatschappelijke actoren en brancheorganisaties samen voorkomen is bij elk thema van dit
ministerie 0%. Dit komt door onze definitie van deze stakeholders in de zoekstrings: veel brancheorganisaties
worden in het nieuws omschreven als vertegenwoordigers van groepen die als individu onder maatschappij
zouden vallen, wat overlap tussen de groepen kan opleveren (bijvoorbeeld “Contactorgaan Moslims en Overheid”
is een brancheorganisatie, terwijl “moslims” vallen onder maatschappij : zoeken op de term “moslims” levert
beide termen op als resultaat). Dit doet afbreuk aan de validiteit van de analyse, dus we hebben dit opgelost door
alle brancheorganisaties weg te filteren uit de zoekresultaten voor maatschappelijke actoren (voor het voorbeeld:
de zoekterm voor moslims wordt dus ‘moslims NOT “contactorgaan moslims en overheid”’). Dit heeft echter als
gevolg dat brancheorganisaties en maatschappij niet samen in een artikel voor kunnen komen.
4
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Naast relevante stakeholders hebben we ook gekeken naar politieke partijen en de kans dat zij samen
voorkomen met een bepaald thema in het nieuws. Tabel 8 laat deze associaties zien voor het thema
Energiebeleid. Hier zijn vooral de bovenste rij en de meest linkse kolom relevant: de overige rijen en
kolommen laten de kans zien dat twee politieke partijen samen genoemd worden in een artikel
relevant voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; deze zijn dus voor elk
thema hetzelfde.
Tabel 8. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
Energiebeleid

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

Groen- Christe
Links n-Unie

PvdD

SGP

Energiebeleid
VVD

-

84,9%

86,4%

82,6%

86,1% 86,2%

84,5%

89,3%

83,3%

89,4%

84,1%

17,8%

-

53,9%

66,0%

24,4% 51,6%

55,5%

40,5%

65,6%

30,6%

74,8%

PvdA

15,5%

46,2%

-

50,1%

19,6% 68,2%

58,7%

43,6%

67,8%

57,1%

68,6%

PVV

15,5%

59,1%

52,4%

-

21,3% 54,2%

46,4%

34,8%

54,3%

39,0%

79,0%

CDA

65,5%

88,6%

83,1%

86,2%

-

82,6%

78,2%

77,6%

87,4%

65,7%

94,3%

SP

5,2%

14,8%

22,9%

17,4%

6,5%

-

31,0%

23,2%

22,3%

43,8%

36,7%

D66
GroenLinks
ChristenUnie
PvdD

6,1%

19,1%

23,5%

17,8%

7,4%

37,0%

-

25,8%

38,0%

18,4%

40,4%

10,7%

23,1%

29,1%

22,2%

12,2% 46,2%

42,9%

-

49,6%

40,0%

39,9%

1,9%

7,1%

8,6%

6,6%

2,6%

8,4%

12,0%

9,4%

-

4,5%

20,7%

2,7%

4,5%

9,7%

6,3%

2,6%

22,2%

7,8%

10,2%

6,0%

-

4,8%

2,1%

8,9%

9,5%

10,4%

3,1%

15,1%

13,9%

8,3%

22,6%

3,9%

-

SGP

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste partij
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over
Energiebeleid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 17,8%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de
VVD (kolom) ook het thema Energiebeleid (rij) genoemd wordt, is 84,9%.

Zoals de tabel laat zien zijn er grotere verschillen tussen de partijen voor wat betreft de kans om in de
berichtgeving rond dit thema genoemd te worden, waarbij het CDA met kop en schouders boven alle
andere partijen uitsteekt met een kans 65,5%. Aangezien minister Verhagen en staatssecretaris Bleker
beide CDA-bewindspersonen zijn en dit vaak kort in een artikel vermeldt wordt, is dit hoge percentage
niet vreemd. In artikelen rond energiebeleid waarin ook een andere partij genoemd wordt is de kans
dat het CDA genoemd wordt zelfs nog hoger, tot wel 94% voor artikelen waarin de SGP voorkomt. Dit
zijn waarschijnlijk echter maar weinig artikelen, aangezien de SGP maar in 2,1% van alle artikelen over
energiebeleid genoemd wordt. Voor wat betreft de overige partijen zien we dat ook VVD, PvdA, PVV en,
in iets mindere mate, GroenLinks, redelijk vaak genoemd worden. Met kansen tussen de 10,7%
(GroenLinks) en 17,8% (VVD) is dit echter veel minder vaak dan het CDA. De VVD en de PVV worden
vrij vaak samen genoemd alsook de PvdA en de SP. CDA en GroenLinks komen juist vaker voor zonder
dat een andere partij genoemd wordt. In het geval van het CDA gaat het hierbij om artikelen waarin
minister Verhagen iets doet of voorstelt zonder dat er reacties van de andere partijen bij genoemd
worden; bij GroenLinks om reacties van Kamerleden van deze partij op het energiebeleid van de
regering.
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5.4 Thema 2: Innovatie
Over het thema Innovatie verschijnen maandelijks tussen de 5 en 25 artikelen in de media. Er zijn geen
extreme pieken in de media-aandacht voor dit thema, maar wel een aantal kleinere pieken, zoals figuur
7 laat zien.

Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Innovatie per maand.
Innovatie is een klein thema dat maandelijks ongeveer tussen de 10 en 20 keer genoemd wordt in het
nieuws. Vaak gaat het hierbij om bepaalde beleidsvoornemens of -initiatieven, bijvoorbeeld “Meer geld
voor innovatie in midden- en kleinbedrijf” (Trouw, 3 maart 2011), een artikel over het plan van
minister Verhagen om dit geld vrij te maken. In zowel maart 2011 en november-december van dat jaar,
wanneer het thema innovatie wat vaker in het nieuws is dan in andere maanden, wordt innovatie
samen met kernenergie genoemd: “Minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) verdedigt een
nieuwe kerncentrale met het argument dat de elektriciteit ervan goedkoop en schoon is. Een extra
kerncentrale zou de innovatie in Nederland bevorderen en belangrijk zijn voor de werkgelegenheid”
(NRC Handelsblad, 19 november 2011).
Innovatie wordt niet alleen genoemd in verband met het bedrijfsleven, maar ook soms in de
wetenschap: “Als Nederland een kennisland wil zijn, zul je serieus moeten investeren in wetenschap. En
als je meer innovatie wilt, zul je bovendien anders moeten investeren. Nu ligt de nadruk wel erg bij het
bedrijfsleven.” Aldus KNAW- voorzitter Hans Clevers in een interview met de Volkskrant op 31 maart
2012. De berichtgeving blijft echter bij discussies over deze abstracte innovatie als voornemen of plan –
er zijn geen berichten over concrete innovatie.

5.4.1 Innovatie: stakeholders
Ook voor dit thema zullen we eerst kijken naar de kans dat de stakeholders in het nieuws genoemd
worden (tabel 9) en daarna de kans dat politieke partijen genoemd worden (tabel 10).
Uit tabel 9 blijkt dat na het ministerie zelf de kans het grootst is dat maatschappelijke actoren zoals
burgers genoemd worden in de berichtgeving over dit thema, namelijk 37,3%. Wanneer er een ook een
andere stakeholder genoemd wordt is deze kans nog iets groter, met name in het geval van experts
(71,2% kans dat een maatschappelijke actor genoemd wordt wanneer ook een expert genoemd wordt).
Voor de overige stakeholders is deze kans kleiner en ligt tussen de 13,5 en 15,5%; er zijn dus geen
grote verschillen tussen deze groepen. Experts hebben een vrij grote kans om samen met een andere
stakeholder genoemd te worden, met uitzondering van de stakeholder brancheorganisaties. Het totale
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aantal artikelen rond dit thema is echter vrij klein, wat de betrouwbaarheid van deze cijfers wat kleiner
maakt.
Tabel 9. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.

Innovatie
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering
en Toezicht
Brancheorganisaties
Maatschappij

KennisUitvoering BrancheMaatInnovatie
Ministerie Experts
instituten
en Toezicht organisaties schappij
75,8%
79,5%
79,1%
79,8%
78,3%
77,2%
75,2% 82,7%
82,6%
83,5%
81,3%
80,6%
15,4%
16,1% 29,2%
27,0%
9,8%
28,5%
14,9%

15,6%

28,4% -

20,3%

13,5%

14,2%

23,5%

14,7%

15,4%

9,5%

18,2%

23,0% -

37,3%

39,3%

71,2%

48,8%

49,9%

18,2% -

18,2%

18,9%

20,7%

17,4%
0,0%

0,0% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden. De
eerste stakeholdersgroepen dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans
dat in een artikel over Innovatie (kolom) ook het ministerie van EL&I(rij) genoemd wordt is 75,2%. Andersom geldt:
de kans dat in een artikel over het ministerie van EL&I (kolom) ook het thema Innovatie (rij) genoemd wordt, is
75,8%.

De partij die de grootste kans heeft om genoemd te worden in een artikel dat gaat over innovatie is het
CDA, met een kans van 74,2%. Het is vaak CDA-minister Verhagen die wordt genoemd in het nieuws
rond innovatie – wat zoals we al zagen vaak wordt genoemd als beleidsvoornemen van de regering in
plaats van iets wat concreet plaatsvindt. Dit zou de zeer hoge kans voor het CDA om genoemd te
worden verklaren, in vergelijking met de overige partijen. Coalitiepartner VVD heeft ook een vrij hoge
kans om in het nieuws over innovatie te komen, namelijk 18,1%. Van de oppositiepartijen komt de
PvdA het meest vaak in het nieuws: de kans voor deze partij is 11,9%.
Tabel 10. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
InnoGroen- ChristenVVD
PvdA
PVV
CDA
SP
D66
PvdD
SGP
vatie
Links
Unie
Inno100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
vatie
VVD

18,1%

-

48,4%

68,6%

22,8%

55,6%

56,2%

42,9%

44,4%

50,0%

33,3%

PvdA

11,9%

31,9%

-

45,7%

14,0%

55,6%

56,2%

50,0%

66,7%

75,0% 100,0%

PVV

13,5%

51,1%

51,6%

-

16,1%

50,0%

56,2%

57,1%

33,3%

25,0% 100,0%

CDA

74,2%

93,6%

87,1%

88,6%

-

88,9%

87,5%

92,9%

100,0% 100,0% 100,0%

SP

6,9%

21,3%

32,3%

25,7%

8,3%

-

50,0%

50,0%

22,2%

50,0%

33,3%

D66

6,2%

19,1%

29,0%

25,7%

7,3%

44,4%

-

57,1%

22,2%

25,0%

66,7%

GL

5,4%

12,8%

22,6%

22,9%

6,7%

38,9%

50,0%

-

44,4%

25,0%

33,3%

CU

3,5%

8,5%

19,4%

8,6%

4,7%

11,1%

12,5%

28,6%

-

50,0%

33,3%

PvdD

1,5%

4,3%

9,7%

2,9%

2,1%

11,1%

6,2%

7,1%

22,2%

-

33,3%

SGP

1,2%

2,1%

9,7%

8,6%

1,6%

5,6%

12,5%

7,1%

11,1%

25,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste partij
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over
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Innovatie (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 18,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD
(kolom) ook het thema Innovatie (rij) genoemd wordt, is 100%.

Voor wat betreft de kansen voor partijen om samen in het nieuws te komen zien we in tabel 10 ten
eerste dat voor elke partij de kans zeer hoog is dat ook het CDA genoemd zal worden in een
nieuwsbericht. In het geval van de kleine partijen Christenunie, Partij voor de Dieren en SGP is deze
kans zelfs 100%, door dat het totale aantal artikelen over innovatie maar zo laag is en deze partijen zelf
nauwelijks met eigen initiatieven over innovatie in het nieuws komen. Ook de overige grote partijen
hebben een vrij hoge kans om samen in het nieuws te komen, met name VVD en PVV: 68,8% kans dat
de VVD genoemd wordt wanneer de PVV voorkomt in het artikel, en andersom een kans van 51,1% dat
de PVV genoemd wordt in een artikel dat ook de VVD noemt. Ook bij de oppositiepartijen zien we dat
de kansen dat een coalitiepartij genoemd wordt groter is dan dat een andere oppositiepartij genoemd
wordt. Innovatie lijkt dus vooral een thema te zijn dat met de coalitiepartijen in het nieuws komt en
waarover vanuit de oppositiepartijen niet veel inbreng komt.

5.5 Thema 3: Natuurbeleid, inclusief Hedwigepolder
Met gemiddeld 40 artikelen per maand is natuurbeleid een thema dat vrij veel in het nieuws is. Vooral
in april 2012, helemaal aan het eind van de onderzoeksperiode, zien we in figuur 8 een grote piek in de
hoeveelheid artikelen, die dan zelfs bijna aan de 100 artikelen in een maand komt. Ook in februari, juni
en december 2011 zien we pieken. Tegenover deze pieken staan ook een aantal maanden met een stuk
minder berichten over natuurbeleid, met als dieptepunt maart 2012 met slechts 12 artikelen, vlak voor
de grote piek van april 2012.

Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het thema Natuurbeleid inclusief Hedwigepolder
per maand.
Februari 2011: Een eerste piek zien we in februari 2011, wanneer de media er lucht van krijgen dat
staatssecretaris Bleker subsidie ontvangt voor het in natuurgebied omzetten van een deel van het land
van zijn boerderij: “Bleker krijgt subsidie als natuurboer in Groningen” (NRC Handelsblad, 1 februari
2011). Hier zien we veel nieuwsberichten en commentaar over. Ook zijn er later in de maand
verschillende artikelen over Blekers plannen voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden: “Bleker:
Natuurdoelen naar beneden bijstellen” (Trouw, 18 februari 2011); “Bleker: Minder kwantiteit, meer
kwaliteit” (Trouw, 17 februari 2011). Ook hierop is kritiek: “Wie om natuur geeft, kan niet lijdzaam
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toezien dat dit kabinet alle afspraken van tafel veegt,” stelt oud-minister en voorzitter van
Natuurmonumenten Pieter Winsemius in het NRC Handelsblad op 25 februari.
In deze maand zien we daarnaast veel berichten over de subsidie van staatssecretaris Bleker, met name
in Trouw. “Boer Bleker ontvangt zelf natuursubsidie” (Trouw, 1 februari 2011), “Bleker naast
hobbyboer ook subsidieboer” (Trouw, 2 februari 2011). Ook andere media laten kritische geluiden
horen over deze zaak: “Hoewel staatssecretaris Henk Bleker zelf sceptisch is over het opofferen van
landbouwgrond voor natuur strijkt hij ondertussen wel 175.000 euro op voor herinrichting op zijn
eigen grond in Vlagtwedde,” stelt Ochtendspits op 1 februari.
Later die maand richten de media zich vooral op de bezuinigingen van het kabinet op natuur- en
landschapsbeleid, wanneer het Planbureau voor de Leefomgeving het onderzoek Herijking van de
Ecologische Hoofdstructuur presenteert. “Plant en dier lijden onder kabinetsplan,” vat de Volkskrant
(17 februari 2011) de conclusie van het rapport samen in een kop. “Planbureau: kwaliteit natuur
ernstig bedreigd,” bericht het NRC Handelsblad (16 februari 2011) over het rapport. Ook is er de nodige
kritiek op het kabinetsbeleid in de media naar aanleiding van deze conclusies: “Dit kabinet hakt de
natuur fluitend aan stukken” (De Volkskrant, 28 februari 2011), “Wie om natuur geeft, kan niet lijdzaam
toezien dat dit kabinet alle afspraken van tafel veegt” (NRC Handelsblad, 25 februari 2011) – waarbij
het gaat over de afspraken van vorige kabinetten om een Ecologische Hoofdstructuur aan te leggen,
waar het kabinet Rutte I besloot mee op te houden, in verband met de bezuinigingen.
Juni 2011: In juni 2011 komt vooral de discussie rond het onder water zetten van de Hedwigepolder in
het nieuws: het kabinet neemt dan het besluit om definitief af te zien van ontpolderen. De Tweede
Kamer gaat akkoord met Blekers plan voor een alternatief, waar verschillende media nieuwsberichten
over publiceren: “De Hedwigepolder blijft toch droog staan”, bericht het NRC Handelsblad op 18 juni
2011; “ ‘Nog veel hobbels’ maar Hedwigepolder lijkt gered” (de Volkskrant, 18 juni 2011) . Andere
artikelen leggen de nadruk op de positie van de Zeeuwse boeren die tegen ontpoldering zijn: “Zeeland
viert redding Hedwige voorzichtig. 'Nederland is zo klein, dat kan je niet nog kleiner maken'” (De
Telegraaf, 20 juni 2011), “Bleker toont begrip voor Zeeuwen” (Metro, 21 juni 2011).
In de kwaliteitskranten is er echter vooral kritiek op de houding van staatssecretaris Bleker: “Tactloze
staatssecretaris Bleker” (NRC Handelsblad, 21 juni 2011), “De weg van Bleker loopt dood” (Trouw, 22
juni 2011), “Met zoveel daadkracht heeft Bleker straks geen vrienden meer over” (Trouw, 27 juni
2011), en “De sfinx uit Westerwolde” – zo noemt de Volkskrant de staatssecretaris (25 juni 2011),
zinspelend op het feit dat niemand het besluit om ‘de Hedwige’ te behouden had zien aankomen.
Tenslotte zijn er veel artikelen waarin het gaat om kritiek op het plan zelf, met name vanuit
Vlaanderen: “Vlamingen woedend over schendingen afspraken Hedwigepolder” (NOS 20.00 Journaal,
20 juni 2011), “Vlaanderen: Nederland provoceert met besluit Hedwige” (NRC Handelsblad, 21 juni
2011). Ook vanuit Nederland zelf is er kritiek: al voor het besluit behouden van de polder daagt de
Vogelbescherming de staat voor de rechter: “Natuurclub wil ontpolderen afdwingen” (NRC Handelsblad,
8 juni 2011).
December 2011: In deze maand zien we veel media-aandacht voor natuurbeheer in het algemeen,
vanwege de begrotingsbehandeling voor landbouw en natuur in de Tweede Kamer aan het begin van
die maand. Verschillende kranten benadrukken in hun koppen de kritiek op deze begroting, onder
andere van de oppositie: “Oppositie wil masker afrukken van 'natuurliefhebber' Bleker” (Trouw, 6
december 2011), “Nijpels noemt natuurplannen Bleker zwarte bladzijde” (Fok.nl, 11 december 2011),
“‘Bleker verandert steeds de spelregels'” (Citaat van PvdA-gedeputeerde Munniksma, 21 december
2011). Naast kritiek op de begroting in het algemeen en de daarin opgenomen bezuinigingen is er ook
meer persoonlijke kritiek op de financiële praktijken van de staatssecretaris: “Bleker rommelde met
subsidie” (Algemeen Dagblad, 23 december 2011), “Kamer wil opheldering over gerommel Bleker”
(Fok.nl, 21 december 2011). Dit betreft subsidie voor de aanleg van het natuurgebied Reiderwolde in
Groningen, die Bleker verstrekte in de tijd dat hij nog gedeputeerde was. De staatssecretaris ontkent dit
‘gerommel’ in de media: “Bleker: Niet gerommeld bij natuurgebied Reiderwolde” (Trouw, 22 december
2011).
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Een andere kwestie die in december 2011 in het nieuws is, betreft de overdracht van natuurbeheer van
de landelijke politiek naar de provincies. Verschillende weigeren het akkoord over de overdracht te
ondersteunen, onder andere vanwege de onduidelijkheid over aansprakelijkheid: “Natuurakkoord
dreigt te stranden op vaagheid” concludeert Trouw op 12 december 2011. Hieraan gerelateerd zijn de
problemen rond de aanleg van het natuurgebied Oostervaarderswold in Flevoland, dat niet door dreigt
te gaan door de bezuinigingen, waarop de provincie de reeds geïnvesteerde kosten terugeist “Flevoland
eist 240 miljoen van Rijk voor aanleg natuurstrook” (Trouw, 3 december 2012) Tegen het eind van de
maand doet de provincie Flevoland een voorstel om de het conflict rond Oostervaarderswold via
bemiddeling op te lossen: “Kabinet dient de uitgestoken hand van Flevoland rond het
Oostvaarderswold te grijpen” (Trouw, 27 december 2011 ).
April 2012: De veroorzaker van de grote piek in april 2012 is de discussie rond de Hedwigepolder: van
de in totaal 97 artikelen over natuurbeleid die in april 2012 zijn gepubliceerd, wordt in 96 het woord
‘Hedwigepolder’ genoemd. “Het kabinet heeft steeds nee gezegd. Toch lijkt het erop dat een deel van de
Hedwigepolder in Zeeland onder water wordt gezet. Dat zeggen bronnen tegen de NOS,” aldus
Nieuwsuur (4 april 2012). Anderhalve week later komt het precieze plan van het kabinet in het nieuws:
“Hedwigepolder gaat voor eenderde toch onder water,” stelt het NRC Handelsblad op 13 april 2012. Ook
op dit plan van is veel kritiek: “Hedwigeplan breed gehekeld”, stelt de Volkskrant vast (16 april 2012),
daarbij vooral verwijzend naar kritiek vanuit de PVV en de oppositiepartijen. Ook de kranten zelf
hebben kritiek, ditmaal vooral op de algemene aanpak van de kwestie rond de polder: “Hedwigedossier is verworden tot klucht” (de Volkskrant, 14 april 2012).
Kritische artikelen komen ook de derde week van april regelmatig in het nieuws, bijvoorbeeld op de
voorpagina van het NRC Handelsblad: “Den Haag is de weg kwijt rond Hedwige” (20 april 2012). In
deze week gaat het vooral om de PVV, die het plan van Bleker om de polder voor een derde onder water
te zetten, niet wil steunen. “Als de PVV de plannen van het kabinet om een derde deel van de Zeeuwse
Hedwigepolder onder water te zetten niet steunt, ziet premier Rutte geen andere mogelijkheid dan
"terug te keren naar het oude plan": de hele polder ontpolderen” bericht Trouw op 21 april. “PVV zegt
nee tegen Hedwige-plan” kopt het Algemeen Dagblad ook op 21 april. Een dag later, op 22 april 2012,
valt het kabinet (waarmee onze onderzoeksperiode eindigt).
Over het algemeen zien we dus dat vooral politieke discussies rond de toekomst van natuurgebieden,
alsook de kritiek op dit beleid zeer veel in het nieuws komen. Dit zien we zowel bij de berichtgeving
over de Hedwigepolder als ook bij het nieuws over natuurgebieden als de Oostvaarderswold. Kritiek
wordt zowel gegeven op het beleid als op Bleker persoonlijk. In vergelijking met de andere thema’s lijkt
er bij natuurbeleid een sterkere nadruk te zijn op politieke twist en kritiek.

5.5.1 Natuurbeleid inclusief Hedwigepolder: stakeholders
Ook voor dit thema zullen we eerst kijken naar de kans dat de stakeholders in het nieuws genoemd
worden (tabel 11) en daarna naar de kans dat de politieke partijen genoemd worden (tabel 12).
Zoals tabel 11 laat zien heeft (na het ministerie zelf) de stakeholder uitvoering en toezicht de grootste
kans om genoemd te worden in het nieuws, namelijk 43,6%. Wanneer ook een andere stakeholder
genoemd wordt stijgt deze kans zelfs nog wat: wanneer ook een brancheorganisatie genoemd wordt is
de kans dat deze groep wordt genoemd zelfs 53,9%. Ook brancheorganisaties en maatschappelijke
actoren hebben een redelijke kans om in het nieuws rond dit thema genoemd te worden: 25,6% voor
brancheorganisaties en 22,6% voor de stakeholder maatschappij. Kennisinstituten en experts komen
wat minder in het nieuws, alhoewel de kansen dat deze stakeholders samen genoemd worden weer wel
wat hoger is: een kans van 37,6% dat een kennisinstituut genoemd wordt wanneer ook een expert
genoemd wordt. Natuurbeleid is echter vooral een thema waarbij uitvoerings- en toezichtsinstituties
centraal staan.
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Tabel 11. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.

Natuur-beleid
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Brancheorganisaties
Maat-schappij

NatuurKennisUitvoering BrancheMaatbeleid
Ministerie
Experts instituten
en Toezicht organisaties schappij
87,2%
91,5%
89,8%
89,1%
90,6%
85,6%
87,9% 86,4%
87,5%
88,6%
86,0%
87,4%
9,7%
9,1% 22,3%
11,5%
13,1%
14,0%
16,0%
15,5%
37,6% 18,1%
23,8%
16,2%
43,6%

43,0%

53,0%

49,6% -

25,6%
22,6%

24,1%
22,9%

35,0%
34,9%

37,7%
24,0%

53,9%
31,2% 24,6%

45,6%
0,0%

0,0% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden. De
eerste stakeholdersgroepen dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans
dat in een artikel over Natuurbeleid (kolom) ook het ministerie van EL&I(rij) genoemd wordt is 87,9%. Andersom
geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van EL&I (kolom) ook het thema Natuurbeleid (rij) genoemd
wordt, is 87,2%.

In tabel 12 is te zien dat de kans voor een partij om genoemd te worden in de berichtgeving over
natuurbeleid het grootst is voor het CDA, namelijk 42,5%, doordat het CDA de partij is van
staatssecretaris Bleker. Ook de VVD (19,6%), de PVV (19,2%) en de PvdA (15,7%) hebben een vrij
grote kans om genoemd te worden in nieuwsberichten over natuurbeleid.
Tabel 12. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
Natuur
VVD
-beleid

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

Natuurbeleid
VVD

-

85,9%

86,0%

85,1%

87,5%

85,1%

88,3%

88,1%

89,4%

83,7%

82,9%

19,6%

-

49,2%

55,7%

34,8%

50,9%

49,0%

42,9%

66,9%

27,8%

66,5%

PvdA

15,7%

39,5%

-

38,5%

24,0%

56,3%

59,9%

58,5%

61,0%

41,7%

39,2%

PVV

19,2%

55,1%

47,5%

-

34,1%

55,5%

49,0%

43,5%

43,0%

35,4%

70,1%

CDA

42,5%

74,2%

63,7%

73,4%

-

63,6%

63,1%

50,3%

76,4%

52,4%

81,5%

SP

7,1%

18,6%

25,7%

20,5%

10,9%

-

30,5%

29,0%

25,9%

24,7%

28,3%

D66

8,4%

20,5%

31,2%

20,7%

12,4%

34,8%

-

39,9%

40,1%

30,8%

24,6%

GL

9,3%

19,8%

33,6%

20,3%

10,9%

36,6%

44,0%

-

39,5%

41,3%

26,6%

CU

3,2%

10,5%

11,9%

6,8%

5,6%

11,1%

15,0%

13,4%

-

12,0%

11,2%

PvdD

5,6%

8,2%

15,3%

10,5%

7,2%

19,8%

21,6%

26,3%

22,5%

-

9,0%

SGP

3,8%

13,5%

9,9%

14,3%

7,7%

15,6%

11,9%

11,7%

14,4%

6,2%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste partij
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over
Natuurbeleid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 19,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de
VVD (kolom) ook het thema Natuurbeleid (rij) genoemd wordt, is 85,9%.

Voor wat betreft partijen die samen genoemd worden in de berichtgeving zien we geen opvallende
combinaties: de kans dat het CDA genoemd wordt in een artikel waarin ook een andere partij genoemd
wordt is steeds vrij hoog (tussen de 50,3% voor GroenLinks en de 81,5% voor de SGP), wat
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waarschijnlijk weer wordt veroorzaakt doordat dit de partij van Bleker is. Andersom zijn de kansen
juist veel lager, oftewel het CDA zal ook regelmatig als enige partij of met slechts één andere partij
genoemd worden. Ook voor vooral de PvdA maar ook de VVD en de PVV zijn de kansen vrij groot om
genoemd te worden samen met een andere partij, waarbij de PvdA vooral vaak genoemd wordt in
combinatie met een andere oppositiepartij.

5.6 Thema 4: Verbod op ritueel slachten
Zoals figuur 9 laat zien is het verbod op ritueel slachten een thema dat incidenteel in het nieuws komt:
in de meeste maanden zijn er vrijwel geen over dit thema. In een aantal maanden, namelijk april, juni
en december 2011, zien we daarentegen tussen de 35 en 40 artikelen per maand.

Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Verbod op Ritueel Slachten per maand.
April 2011: In april 2011 is het verbod op ritueel slachten vaak in het nieuws doordat halverwege deze
maand de VVD aankondigt ook vóór dit verbod te zijn. “Verbod op ritueel slachten dichtbij: ook VVD is
ervoor,” stelt de Volkskrant op 14 april 2011. Ook Trouw kopt “Bleker dubt over onverdoofd ritueel
slachten, VVD niet,” op dezelfde dag. De artikelen “Bleker twijfelt over ritueel slachten” (13 april 2011)
en “Onrust in PVV over onverdoofd slachten” (14 april 2011) lokken veel reacties uit van lezers.
Hiervan zijn er 16 relevant voor dit onderzoek, en aangezien deze ieder apart als artikel zijn meegeteld,
zijn deze reacties samen goed voor iets meer dan een derde van de relevante artikelen in deze maand.
Naast deze nieuwsberichten over een verbod op ritueel slachten en de initiële reacties hierop, zien we
later in de maand nog een aantal langere commentaren, waaronder: “Verbod koosjere slacht is
tiranniek” (de Volkskrant, 28 april 2011) en “Rituele slacht zorgt voor verlegenheid”(Trouw, 27 april
2011).
Juni 2011: Twee maanden later, in juni, houden politiek en media zich opnieuw bezig met een verbod
op ritueel slachten. De christelijke partijen willen dat de Tweede Kamer pas later over het wetsvoorstel
zal stemmen: “Christelijke fracties: uitstel stemming rituele slacht”(NRC Handelsblad, 27 juni 2011).
Echter: “Tweede Kamer akkoord met verbod rituele slacht” (NRC Handelsblad, 29 juni 2011).
December 2011: In december van dat jaar komt het verbod op ritueel slachten weer in het nieuws,
wanneer het in behandeling wordt genomen door de Eerste Kamer:” Senaat smoort slachtverbod” (NRC
Handelsblad, 14 december 2011), “Verbod rituele slacht van de baan” (de Volkskrant, 14 december
2011), “Thieme geeft strijd rituele slacht niet op” (de Volkskrant, 15 december 2011) en “Bleker: rituele
slacht kan zo niet doorgaan” (Fok.nl, 14 december 2011).
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5.6.1 Verbod op ritueel slachten: stakeholders
Ook voor dit thema zullen we eerst kijken naar de kans dat de stakeholders in het nieuws genoemd
worden (tabel 13) en daarna de politieke partijen (tabel 14).
Tabel 13. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Verbod
ritueel
slachten
Verbod
ritueel
slachten
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering
en Toezicht
Brancheorganisaties
Maatschappij

Ministerie

Experts

93,4%
77,4% 9,7%

Kennisinstituten

89,5%
55,2%

7,2% -

Uitvoering BrancheMaaten Toezicht organisaties schappij

90,2%
67,8%
33,5%

89,2%
73,2%
12,8%

94,7%
73,2%
23,5%

92,4%
75,3%
12,6%

22,9%

28,7%

9,2%

14,3%

15,6%

11,1%

10,0%

38,1% -

12,8%

12,7%

17,0%

26,7% -

18,3%

17,1%

42,0%

45,2%

19,3% -

33,8%

33,3%

42,8%

27,4%

39,9%

0,0%
0,0% -

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden. De
eerste stakeholdersgroepen dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans
dat in een artikel over Verbod op ritueel slachten (kolom) ook het ministerie van EL&I (rij) genoemd wordt is 77,4%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van EL&I (kolom) ook het thema Verbod op ritueel
slachten (rij) genoemd wordt, is 93,4%.

Tabel 13 laat zien dat vooral stakeholders uit de groep maatschappij een vrij grote kans hebben om in
de berichtgeving genoemd te worden, namelijk 33,8%. In deze groep vallen naast burgers in het
algemeen ook de verschillende religieuze groepen die getroffen zullen worden door het verbod op
ritueel slachten, namelijk Joden en Moslims. Ook wanneer er een andere stakeholder wordt genoemd is
de kans vrij groot dat ook de groep maatschappij genoemd wordt, met name in combinatie met de
stakeholder experts (een kans van 42,8%). Over het algemeen gezien vormen experts juist de kleinste
stakeholder, met een kans van bijna 10% om in een artikel over het verbod op rituele slacht genoemd
te worden. Experts komen vooral in het nieuws wanneer ook een andere stakeholder genoemd wordt,
met name de eerder genoemde maatschappelijke actoren, maar ook brancheorganisaties en
kennisinstituten. Deze laatste groepen hebben ook een vrij hoge kans om samen in het nieuws
genoemd te worden.
In tabel 14 is te zien dat van alle politieke partijen de kans het grootst is dat het CDA genoemd wordt in
de berichtgeving rond dit thema, namelijk 55,6%, waarschijnlijk weer vanwege CDA-staatssecretaris
Bleker, zoals we ook bij de andere thema’s zagen. Ook de Partij voor de Dieren wordt vaak genoemd;
de kans is 49% voor deze partij. Veel artikelen over het verbod op ritueel slachten vermelden dat dit
verbod een initiatief is van de Partij voor de Dieren: “Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat
vooral Joodse gemeenschap hard raakt,” zo omschrijft Ochtendspits het verbod op ritueel slachten
bijvoorbeeld op 14 april 2011. In vergelijking met de andere partijen is de kans voor zowel het CDA als
de Partij voor de Dieren ook vrij groot om in het nieuws te komen zonder dat een andere partij
genoemd wordt. VVD, PVV en PvdA hebben ook een vrij grote kans om genoemd te worden, namelijk
iets meer dan 35% kans per partij; voor de PVV zelfs bijna 38%. SP, ChristenUnie en SGP hebben de
laagste kansen van alle politieke partijen, maar deze kansen zijn nog altijd boven de 10%. Het verbod
op rituele slacht is dus een thema waar veel politieke discussie over bestaat, waarbij met name het CDA
en de Partij voor de Dieren, gevolgd door de PVV, prominent in het nieuws zijn.
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Tabel 14. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
Verbod
ritueel
slachten

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

Groen- Christe
Links n-Unie

PvdD

SGP

Verbod
ritueel
slachten
VVD

-

97,4%

97,7%

94,8%

94,7%

98,7%

99,4%

98,8%

99,0%

98,9%

97,6%

35,3%

-

72,3%

55,0%

46,2%

85,4%

78,0%

81,2%

71,8%

47,9%

67,5%

PvdA

36,6%

74,5%

-

52,4%

44,8%

86,2%

82,4%

82,2%

67,4%

54,6%

66,3%

PVV

37,9%

60,6%

56,0%

-

44,1%

76,8%

64,5%

73,6%

56,6%

45,4%

54,9%

CDA

55,6%

74,8%

70,3%

64,7%

-

80,6%

74,3%

76,1%

88,5%

59,0%

89,3%

SP

11,8%

28,2%

27,6%

23,0%

16,4%

-

35,3%

39,6%

20,3%

19,5%

26,5%

D66

24,8%

53,8%

55,1%

40,3%

31,6%

73,7%

-

72,1%

53,8%

37,7%

53,5%

GL

21,7%

49,2%

48,3%

40,5%

28,5%

72,9%

63,5%

-

39,6%

35,8%

37,4%

CU

13,3%

26,6%

24,2%

19,0%

20,3%

22,8%

28,9%

24,2%

-

19,2%

48,8%

PvdD

49,0%

65,4%

72,2%

56,2%

49,7%

80,8%

74,7%

80,7%

70,9%

-

63,0%

SGP

16,3%

31,0%

29,5%

22,9%

25,4%

37,0%

35,7%

28,3%

60,6%

21,2%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden. De eerste partij
dan wel onderwerp staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over Verbod
op ritueel slachten (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 35,3%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over
de VVD (kolom) ook het thema Verbod op ritueel slachten (rij) genoemd wordt, is 97,4%.

6 De dynamiek van het nieuws: ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven
In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws over 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
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.

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:
1) Het totale nieuws over het ministerie
2) De dagen dat er sprake is van een ‘nieuwshup’
3) De dagen dat er sprake is van een nieuwsgolf
In deze analyse hebben we de berichten op Twitter en de sociale media samengenomen tot een groep.

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie
Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens één van de mediagroepen sprake was van
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel dagen
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zijn waarop er geen nieuws over het ministerie te vinden is. In totaal vonden we 30 dagen waarop er
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 5,4% van de
totale onderzoeksperiode. Verder waren er 12 dagen waarop er slechts één bericht te vinden was over
het ministerie, terwijl er aan het andere uiterste ook één dag was waarop er 84 artikelen/items te
vinden waren. Dit was de dag waarop Bleker excuses maakte aan Wilders. Eerder had hij gezegd: "Als ik
de partijvoorzitter was, was ik er even met gestrekte been ingegaan. Tuigdorpen... alleen het woord al.
Ik werp het verre van me"” (NRC Handelsblad, 24 februari 2011). In tabel 15 geven we de correlaties
tussen de mediagroepen weer over de hele periode van het kabinet Rutte I.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie

Gratis kranten

Televisie

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

-

0.23***

0.26***

0.3***

0.26***

Gratis kranten

0.23***

-

0.18***

0.19***

0.12**

Kwaliteitskranten

0.26***

0.18***

-

0.57***

0.17***

Populaire kranten

0.3***

0.19***

0.57***

-

0.24***

0.26***

0.12**

0.17***

0.24***

-

Sociale media

*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 mediagroepen. De meest sterke correlatie is
te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten, namelijk 0,57. Blijkbaar berichtten zij veelal op
dezelfde dagen over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Iets minder sterke
correlaties zijn er tussen de populaire en gratis kranten en tussen de kwaliteits- en gratis kranten. De
samenhang tussen alle typen kranten is dus sterk. Daarnaast correleren de sociale media sterk met de
televisie en vice versa. Hieruit blijkt dat TV- journalisten gebeurtenissen over het ministerie op
dezelfde momenten nieuwswaardig achten als gebruikers van sociale media. Het nieuws op televisie
hangt daarnaast ook samen met de populaire kranten. Alle correlaties in de tabel zijn sterk significant,
oftewel de gevonden samenhang berust niet op toeval.

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving
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Figuur 10. Aandacht voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de
berichtgeving.
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Figuur 10 laat 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.
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 13,7 met een
standaardafwijking van 10,5. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer
de totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 24. In totaal vonden we 53 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).
Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

Televisie

-

0.03

-0.47***

-0.41***

-0.05

Gratis kranten

0.03

-

-0.06

-0.09

0.05

Kwaliteitskranten

-0.47***

-0.06

-

0.22*

-0.02

Populaire
kranten

-0.41***

-0.09

0.22*

-

0.13

Sociale media

-0.05

0.05

-0.02

0.13

-

*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 de tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en televisie
alsook de relatie tussen populaire kranten en televisie is sterk significant en negatief. Dit betekent dat
TV-journalisten en journalisten van kwaliteits- of populaire kranten 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.

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 8 nieuwsgolven in de berichtgeving. De karakteristieken van deze golven staan 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.
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Tabel 17. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens nieuwsgolven.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire
kranten

Sociale media

Televisie

-

0.76***

0.75***

0.65***

0.62***

Gratis kranten

0.76***

-

0.86***

0.69***

0.62***

Kwaliteitskranten

0.75***

0.86***

-

0.72***

0.55***

Populaire kranten

0.65***

0.69***

0.72***

-

0.55***

Sociale media

0.62***

0.62***

0.55***

0.55***

-

*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 over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De onderlinge
correlaties zijn sterk en ook allemaal sterk significant.
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
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vonden we 3 nieuwsgolven van 5 dagen, 3 nieuwsgolven
van 4 dagen en 2 nieuwsgolven van 3 dagen. In onderstaande tabel gaan we nader in op een aantal
kenmerken van deze nieuwsgolven.
Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven over het ministerie.
Golf

Datum

1

18-22 jan
2011

Aantal
dagen

Totale
nieuws

4

3

23-26 feb
2011

4

4

1-5 mrt
2011

5

5

7-9 jun
2011

3

6

13-17 dec
2011

5

7

18-21 jan
2012

4

8

28-30 mrt
2012

3

Teneur

Dominante media

28,4

0,1

127

31,8

Multiculturele
samenleving mislukt
volgens Verhagen

0,1

247

61,8

Coalitieperikelen en
Wilders en Bleker botsen

223

44,6

Eerste Kamer
verkiezingen Verhagen
CDA leider

109

36,3

166

33,2

Bleker overleeft motie
over natuurbeleid

155

38,8

Bleker wil CDA-leider
worden

61

20,3

5

15-18 feb
2011

Belangrijkste onderwerp
Ambtenaar van Verhagen
zou VS hebben gevraagd
Bos onder druk te zetten
in Afghanistan te blijven

142
2

Gem
nieuws

EHEC nasleep

Catshuiscrisis

Kwaliteitskranten

TV & kwaliteitskranten

-0,1

Sociale media

TV
0,1
0,1
0
0,2
0,2

Populaire kranten
Kwaliteitskranten + TV
Kwaliteitskranten +
sociale media
TV
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Veruit de meeste nieuwsgolven (6 van de 8) gaan over partijpolitiek in plaats van een thema dat direct
te maken heeft met het beleidsterrein van het ministerie. De discussie rond het leiderschap van het
CDA, waar zowel minister als staatssecretaris bij betrokken zijn op verschillende momenten, zorgt voor
nieuwsgolven in maart 2011 en januari 2012. Ook doen beide bewindspersonen een keer een uitspraak
die veel media-aandacht trekt en zo een nieuwsgolf veroorzaakt: Verhagen over het mislukken van de
multiculturele samenleving (februari 2011) en Bleker die zijn mening uit over tuigdorpen, in dezelfde
maand. De twee nieuwsgolven die wel over onderwerpen rond economische zaken, landbouw of
innovatie gaan hebben betrekking op landbouw- en natuurbeleid: eerst de nasleep van de EHECuitbraak in juni 2011 en later de motie tegen Bleker vanwege zijn natuurbeleid in december 2011.
Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 4,1 dagen, met tussen de 61 en 247 berichten per nieuwsgolf – een
gemiddelde van 154. De nieuwsgolf met het grootste aantal artikelen ging over de uitspraak van Bleker
over Wilders’ tuigdorpen plus zijn excuses aan Wilders die daarop volgden. Deze nieuwsgolf omvatte
247 berichten in 4 dagen, oftewel een erg hoog gemiddelde van 61,8 berichten per dag. Dit komt mede
doordat de nieuwsgolf vooral plaatsvond op de sociale media, waarop vaak in korte tijd een groot
aantal reacties wordt geplaatst. De drie langere nieuwsgolven van 5 dagen gingen over de ambtenaar
van Verhagen die via de VS toenmalig minister Bos onder druk probeerde te zetten, de provinciale
statenverkiezingen begin maart 2011 en de motie van wantrouwen voor Bleker vanwege zijn
natuurbeleid. Bij deze langere nieuwsgolven waren kwaliteitskranten en TV betrokken.
In de tabel is tenslotte te zien dat de teneur van de berichtgeving over de ministers tijdens deze
nieuwsgolven over het algemeen neutraal tot licht positief is. De teneur in de berichtgeving varieert van
-0,1 in het nieuws over de negatieve uitlatingen en later excuses van staatssecretaris Bleker richting
Geert Wilders tot 0,2 in twee nieuwsgolven een jaar later. Zowel tijdens de nieuwsgolf rond Blekers
ambitie voor het CDA-leiderschap als tijdens de nieuwsgolf rond de Catshuiscrisis is de gemiddelde
teneur van het nieuws dus vrij positief.
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7 Bevindingen


Gemiddeld komt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie per week voor
in 131 artikelen. De grootste piek, 320 berichten, betreft vooral nieuws over de rol van beide
bewindspersonen binnen het CDA.



Veel van het nieuws over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
betreft de partijpolitiek van de bewindspersonen, vooral minister Verhagen. In totaal zien we
dat de thema’s samen nog geen 20% van het nieuws bevatten.



De meest prominente thema’s waarmee het ministerie in het nieuws kwam zijn energiebeleid
en natuurbeleid; bij dit laatste thema ging het vooral om het al dan niet ontpolderen van de
Hedwigepolder. De teneur van het nieuws rond zowel minister Verhagen als staatssecretaris
Bleker is neutraal tot licht positief; de minister kwam gemiddeld iets positiever in het nieuws
dan de staatssecretaris. Ook kwam de minster meer in het nieuws dan de staatssecretaris.



De media-aandacht voor het ministerie verschilt per thema: kwaliteitskranten schrijven relatief
veel over natuurbeleid, Twitter bericht veel over energiebeleid en innovatie en
actualiteitenprogramma’s en de sociale media besteden veel aandacht aan het verbod op rituele
slacht. Verschillende groepen mediagebruikers lijken zich dus tot verschillende thema’s
aangetrokken te voelen.



Bij de meeste thema’s zijn maatschappelijke actoren de stakeholder die het meest prominent in
het nieuws komt. Alleen bij het thema natuurbeleid is de groep uitvoering en toezicht iets vaker
in het nieuws. Voor wat betreft de politieke partijen komt het CDA, de partij van zowel minister
Verhagen als staatssecretaris Bleker, veruit het meest in het nieuws, gevolgd door de overige
coalitiepartijen. Bij het thema verbod op ritueel slachten zien we ook veel aandacht voor de
Partij voor de Dieren, die dit verbod voorstelde.



De samenhang tussen de mediagroepen is vooral te zien tussen kwaliteits- en populaire
kranten. Zij hanteren naar het lijkt dezelfde nieuwswaarden bij het bepalen of het nieuws over
het ministerie van belang is.



Een nieuwshup laat zien dat media onafhankelijk van elkaar opereren. Bij pieken van een dag
lijkt het erop dat populaire of kwaliteitskranten enerzijds en televisie anderzijds elkaar volgen,
maar niet tegelijkertijd hetzelfde nieuws brengen.



Tijdens nieuwsgolven zien we sterke samenhang tussen de nieuwsgroepen. Een nieuwsgolf
betekent dat alle mediagroepen aandacht besteden aan het onderwerp. De nieuwsgolven
betroffen vooral nieuws over de partijpolitiek binnen het CDA. De discussie rond het
leiderschap van het CDA alsook twee controversiële uitspraken van Verhagen en Bleker werden
breed uitgemeten in de media. Gemiddeld bevat een nieuwsgolf 154 artikelen en duurt iets
meer dan 4 dagen. Kwaliteitskranten en televisie maar ook sociale media spelen een rol in deze
nieuwsgolven.
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Bijlage: Verantwoording zoekstrings
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoekstrings om artikelen voor het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de bijbehorende onderwerpen en
stakeholders te vinden.
Zoekstring Ministerie
De zoekstring voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bestaat uit het
ministerie en haar bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van
Economische 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 Economische Zaken van andere landen gaan niet worden meegenomen in de selectie.
Zoekstrings Themas
De zoekstrings 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 zoekstrings verder
gespecificeerd, waardoor de zoekstrings zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema
vinden.
Zoekstrings Stakeholders
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoekstrings zijn op de volgende manieren gevonden. Ten
eerste door de stakeholders die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zelf op
hun website noemen toe te voegen aan de zoekstring. 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
zoekstring. 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 zoekstrings terugkomen.
Groepen Stakeholders
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zes groepen. Ten eerste is er de groep
“ministerie”, waaronder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de
bewindspersonen Verhagen en Bleker worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige
zoekstring 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 zoekstring 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 Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie. Om deze reden zijn in de zoekstring 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 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn aan de zoekstring toegevoegd.
De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Een voorbeeld hiervan is de Kamer van
Koophandel. 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 en NGO’s onder deze
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noemer, omdat deze, net als vakbonden, de belangen van een bepaalde groep mensen behartigen of
opkomen voor het behoud van de natuur. Voorbeelden hiervan zijn het WNF en het Centraal Joods
Overleg.
De laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
bijvoorbeeld boeren, joden en moslims.
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.
Zoekstrings politieke partijen
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting hadden
in de Tweede Kamer. De zoekstrings voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen van de
betreffende partij en de naam en functie van de partijleider.

Zoektermen
Bewindspersonen:
#verhagen#("maxime/cda*/vice-premier/minister/partijleider verhagen"~5) OR ("christen
democratisch appel" AND verhagen)
#bleker#("henk/cda*/staatssecretaris bleker"~5) OR ("christen democratisch appel" AND bleker)
Thema’s:
#Energiebeleid# energiebeleid OR kernenergie OR "fiscale maatregel* energie*"~15 kerncentrale OR
kolencentrale OR "kolen centrale"~5 duurzaamheid OR "duurza* energie"~10 OR "groene
energie/stroom"~5 "opslag gas"~10 OR gasopslag OR gasvoorraad OR "voorraad gas"~5 co2 "co2opslag" energieadvi* "green deal*"~5 OR (eleninieuws AND energie*))
#Innovatie# (innovatie NOT ("landbouw innovatie"~2 OR "innovatie landbouw"~2))
#Natuurbeleid inclusief hedwigepolder#(groenstrook natuurplannen natuurplan groenstroken
natuurbeleid OR ehs OR "ecologische hoofdstructuur" OR natuurbeheer OR natuurdoel* OR
natuurgebied* OR hedwigepolder OR "natuur- landbouwbeleid"~5)
#Verbod ritueel slachten#(slacht OR slachten "verbod ritue* slacht*"~45 OR "ritue* slacht*" OR
"traditi* slacht*"~15)
Stakeholders:
B#Ministerie#("ministerie van economische" OR verhagen OR bleker)
B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts)
B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
"centraal bureau voor de statistiek" OR CBS OR "centraal planbureau" OR CPB OR "wageningen
universiteit" OR "universiteit wageningen" OR "Energieonderzoek Centrum Nederland" OR ECN OR SER
OR "sociaal economische raad" OR SCP OR "sociaal en cultureel planbureau" OR "algemene
energieraad" OR TNO OR "mvo nederland" OR "Planbureau voor de Leefomgeving" OR PBL OR RMNO
OR "Rathenau Instituut" OR deltares OR RIVM)
B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR
provincie* OR "agentschap NL" OR "agentschap telecom" OR "kamer van koophandel" OR
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consumentenautoriteit OR mededingingsautoriteit OR NMa OR opta OR "dienst landelijk gebied" OR
"voedsel en warenautoriteit" OR nvwa OR "dr loket" OR "dienst regelingen" OR staatsbosbeheer OR
"Staatstoezicht op de mijnen" OR "nationaal groenfonds")
B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR
VNO* OR CNV OR abvakabo OR natuurmonumenten OR wnf OR "Joodse Gemeente" OR NIHS OR
"Contactorgaan Moslims en Overheid" OR CMO OR "Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap" OR
"Centraal Joods Overleg" OR Moslimorganisatie* OR "joodse/islamitische organisatie*" OR "Vereniging
voor Energie, Milieu en Water" OR vemw OR milieudefensie OR milieuorganisatie* OR greenpeace OR
waddenvereniging OR "het Zeeuwse Landschap" OR "zeeuwse milieufederatie" OR ZMF OR
Vogelbescherming OR "Comité Red onze Polders" OR LTO)
B#Maatschappij#((burgers OR burger OR boer OR boeren OR joden OR moslims OR "joodse slachter*"
OR "islamitische slachter*" OR bedrijf OR bedrijven) NOT (VNG OR "vereniging van nederlandse
gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR VNO* OR CNV OR abvakabo OR natuurmonumenten OR wnf OR
"Joodse Gemeente" OR NIHS OR "Contactorgaan Moslims en Overheid" OR CMO OR "NederlandsIsraelitisch Kerkgenootschap" OR "Centraal Joods Overleg" OR Moslimorganisatie* OR
"joodse/islamitische organisatie*" OR "Vereniging voor Energie, Milieu en Water" OR vemw OR
milieudefensie OR milieuorganisatie* OR greenpeace OR waddenvereniging OR "het Zeeuwse
Landschap" OR "zeeuwse milieufederatie" OR ZMF OR Vogelbescherming OR "Comité Red onze
Polders" OR LTO))
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" "democraten66" "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/pvdd-leider/partijleider
thieme"~3)
A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)
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