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Het ministerie van Financiën
1 Inleiding
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoratengeneraal van de ministeries vergeleken zijn op de beleidsdruk op hun organisatie. Hierbij is ook de
beleidsdruk vanuit de Tweede Kamer op de directoraten-generaal in beeld gebracht. Naar aanleiding
hiervan is bij directeuren-generaal de behoefte ontstaan om meer inzicht te hebben in de druk die
vanuit de media komt op de ministeries. Vandaar dat de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd is om
de beeldvorming van ministeries in beeld te brengen.
In dit onderzoek brengen we verslag uit over hoe de media berichten over het ministerie van Financiën,
over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken bewindspersonen minister De Jager en
staatssecretaris Weekers. 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 actoren in de
berichtgeving?



Hoe ziet de dynamiek van het nieuws over 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 dat het kabinet viel, 21 april 2012.

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

2.2.1 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 gaan om publiciteit
4

rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het nieuws komen.
Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit de bottum-up
methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met specifieke issues die gerubriceerd zijn in
overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘Eurocrisis’ veel specifieke issues zoals
‘noodfonds’, met daaronder nog specifieker bv ‘faillissement’. 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
5

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

4 Het ministerie van Financiën in het nieuws
Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Financiën 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 Financiën in de berichtgeving.
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Week 46, 2010: Bij het aantreden van het kabinet-Rutte in oktober (week 41) 2010 komt het
ministerie van Financiën niet prominent in het nieuws, met iets meer dan 100 artikelen in deze eerste
week, een aantal dat direct daarna daalt. In week 46 van 2010, dit is halverwege november, zien we de
eerste kleine piek in de berichtgeving, met iets meer dan 200 artikelen in een week. Deze piek wordt
veroorzaakt door onder andere de discussie rond de mogelijke verhoging van de BTW op
podiumkunsten en de economische problemen in eurolanden: “EU-missie moet steun Ierland
voorbereiden”, kopt Trouw bijvoorbeeld op 17 november 2010. In de laatste weken van 2010 en in het
begin van 2011 daalt de berichtgeving over het ministerie van Financiën weer naar 100 artikelen of
minder per week.
Week 19 en 20, 2011: Een tweede, grotere piek in de berichtgeving zien we in week 19 en 20 van
2011 (de tweede en derde week van mei), wanneer de berichtgeving stijgt tot meer dan 350 artikelen
in een week. Deze piek wordt vooral veroorzaakt door de eurocrisis, doordat in deze periode de
omvang van de economische problemen in Griekenland duidelijk wordt en de discussie over de
mogelijke oplossingen begint. “Nederland zal mogelijk opnieuw miljarden moeten lenen aan
Griekenland om het land uit de diepe schulden te halen. En dat terwijl de Grieken al voor bijna 5 miljard
euro bij Nederland in het krijt staan”, zo bericht Ochtendspits op 13 mei 2011. “Il Duro hekelt Grieks
drama”, kopt De Telegraaf een week later, op 21 mei 2011. In week 20, als de piek op zijn hoogst is,
komt het nieuws over de benoeming van Klaas Knot als president van De Nederlandsche Bank nog
bovenop de berichten over Griekenland. Over deze benoeming lijkt de berichtgeving vooral positief:
“Klaas Knot- een ‘goede knaap’ wordt president”, zo kopt het NRC Handelsblad bijvoorbeeld op 21 mei
2011.
Na deze piek daalt de hoeveelheid nieuws over het ministerie van Financiën weer naar tussen de 100
en 200 artikelen per week – meer dan voorheen, want de eurocrisis blijft media-aandacht krijgen.
Week 37, 2011: Halverwege september 2011 zorgt de crisis voor nog een piek in de berichtgeving, als
de beurzen dalen door het lage vertrouwen van internationale banken in de EU, terwijl de publieke
opinie zich tegen het steunen van Griekenland lijkt te keren (“Koersen in Europa fors omlaag na
pessimisme EU-banken”, NRC Handelsblad, 12 september 2011; “Meer Nederlanders tegen steun
Griekenland”, Fok.nl, 18 september 2011). Dit komt bovenop de berichten en het commentaar over de
regeringsbegroting in verband met Prinsjesdag: “Gedoogconstructie wreekt zich nu”, de Volkskrant, 20
september 2011, over de nieuwe Miljoenennota, die volgens de hoofdredactie in ‘de afdeling fictie’
thuis zou horen. Er is echter ook positiever commentaar: “Verhofstadt looft ‘Eurofiele’ Rutte”, Trouw,
20 september 2011. In week 40 volgt wederom een piek in de berichtgeving over het ministerie van
Financiën in verband met de Eurocrisis, als de Europese banken opnieuw steun nodig lijken te hebben
en de Belgische bank Dexia omvalt.
In het eerste kwartaal van 2012 zijn er nog drie pieken in de berichtgeving over het ministerie van
Financiën, weer in verband met nieuws over de eurocrisis, waar later nog berichten over
bankiersbonussen bijkomen.
Week 9, 2012: In deze week, begin maart, is er vooral discussie over de Europese norm voor een
begrotingstekort van maximaal 3%, die Nederland niet dreigt te halen: “Extra bezuinigingen?” vraagt
De Telegraaf zich af op 3 maart 2012.
Week 13, 2012: Bijna een maand later, in week 13, ontstaat er onder andere discussie over de grootte
van het Europese noodfonds: “Noodfonds verhoogd tot 800 miljard” (de Volkskrant, 31 maart 2012),
“Met knutselwerk is de euro veiliggesteld” (Trouw, 31 maart 2012). Een ander discussiepunt wordt
gevormd door bankenbonussen, waar minister De Jager in sommige gevallen niets tegen kan doen: “De
Jager: bonussen Aegon toegestaan” (Algemeen Dagblad, 28 maart 2012).
Week 16, 2012: De discussie rond bonussen laait wederom op in week 16, als het kabinet een
wetsvoorstel doet voor een belasting op de bonussen bij banken: “Kamer: Eerder belasting over
bonussen bij banken heffen” (Trouw, 18 april 2012). Deze piek in de berichtgeving komt vlak voor de
val van het kabinet en het einde van onze onderzoeksperiode.
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Algemeen beeld: In deze algemene analyse zien we dat het ministerie van Financiën (en haar
bewindspersonen) vooral voorkomt in het nieuws rond de eurocrisis: pieken in de hoeveelheid nieuws
rond dit ministerie worden meestal veroorzaakt door een groot aantal artikelen over de eurocrisis,
waar ander nieuws gerelateerd aan dit ministerie nog bij komt. We zullen hier nog op terugkomen
wanneer we het nieuws per thema bekijken.

4.1 Het ministerie versus de bewindspersonen
Na de algemene analyse van de berichtgeving over het ministerie van Financiën per week, zullen we
specifieker kijken naar de berichtgeving over de twee bewindspersonen van dit ministerie: minister De
Jager en staatssecretaris Weekers. Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende
portefeuilles. De minister is hierbij eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat
de kans is dat als het nieuws over het ministerie gaat, de berichtgeving daarbij ook de minister dan wel
de staatssecretaris noemt. Tevens toont de tabel de kansen dat beide bewindspersonen samen in het
nieuws komen.
Tabel 2. Kans dat de bewindspersonen genoemd worden in het nieuws over het ministerie.
Financiën
Financiën

De Jager

Weekers

-

80.4%

78.5%

De Jager

56.8%

-

8.4%

Weekers

4.9%

0.7%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren samen genoemd worden. De eerste staat in de kolommen,
de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het ministerie van Financiën (kolom) ook minister
De Jager (rij) genoemd wordt is 56,8%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister De Jager (kolom) ook
het ministerie van Financiën (rij) genoemd wordt, is 80,4%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

In de tabel zien we dat in 56,8% van de artikelen waarin het ministerie genoemd wordt, ook de
minister voorkomt, oftewel de kans dat minister De Jager genoemd wordt in een willekeurig artikel
over het ministerie is 56,8%. Voor de staatssecretaris is dit 4,9%. Voor wat betreft de kansen dat de
bewindspersonen samen in het nieuws komen zien we dat in 8,4% van de artikelen waarin Weekers
genoemd wordt, ook over De Jager geschreven wordt. Andersom is dit percentage lager: 0,7%. Minister
De Jager wordt dus in meer dan de helft van de artikelen over het ministerie van Financiën genoemd,
staatssecretaris Weekers in ongeveer 5%. In een gering aantal artikelen over de ene bewindspersoon
komt ook de andere bewindspersoon voor, oftewel de minister en de staatssecretaris lijken vooral
apart, dus waarschijnlijk met andere onderwerpen, in het nieuws te komen.

4.2 De bewindspersonen in het nieuws
Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister de Jager als
staatssecretaris Weekers, te beginnen met de minister. Naast de hoeveelheid nieuws die in de figuren 2
en 3 is weergegeven met de blauwe lijn, geven we ook de teneur van de berichtgeving over de minister
en staatssecretaris weer. Deze is 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
Als we de ontwikkeling in media-aandacht voor minister De Jager vergelijken met die van het
ministerie in zijn geheel (figuur 1), dan zien we dat beide grafieken in dezelfde weken pieken vertonen.
We bespreken deze grafiek hier om die reden niet in detail. Minister De Jager komt gemiddeld in 107
artikelen per week in het nieuws. Zoals figuur 2 laat zien is er één week waarin de minister 400 keer in
het nieuws komt, terwijl er ook een aantal weken is waarin de minister in ongeveer 40 artikelen
vermeld wordt.
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Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister De Jager per week.
In week 46 van 2010, de eerste piek veroorzaakt door bezorgdheid in de media over de Europese
economie, is de teneur met een waarde van iets meer dan 0,3 positief. In week 20 van 2011 zien we een
piek rond de economische problemen in Griekenland, waarbij de teneur van het nieuws rond de
minister zeer licht positief is (0,1). In week 37, de bespreking van de Miljoenennota en in week 40, de
discussie over overheidssteun aan banken, zien we een wat lagere teneur, van respectievelijk ongeveer
0 en iets minder dan -0,1. Voor 2012 zien we in deze grafiek vooral pieken in media-aandacht in week
9, rond de norm voor het begrotingstekort, en in week 16, de belasting op bonussen. In beide pieken is
de teneur met een waarde van ongeveer 0 neutraal.
In absolute aantallen komt de minister in minder artikelen voor dan het ministerie als geheel, met een
maximale piek van ongeveer 330 artikelen in week 37, tegenover de 485 over het ministerie als geheel.
Toch geeft de gelijkvormigheid van de grafiek van de minister met die van het ministerie weer dat er
geen perioden zijn waarin er wel nieuws verschijnt over het ministerie, maar geheel niet over de
minister. Oftewel, nieuws over het ministerie is vaak ook nieuws over de minister. Dit lijkt veel minder
het geval bij staatssecretaris Weekers. De staatssecretaris komt niet alleen in minder artikelen voor
dan de minister of het ministerie, maar kent ook op andere momenten pieken in de media-aandacht.
Figuur 3 laat dit zien. De blauwe lijn staat hierbij weer voor de media-aandacht in aantal artikelen per
week (linker y-as), de rode lijn voor de teneur van de berichtgeving (rechter y-as).

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws
Staatssecretaris Weekers wordt in minder artikelen per week genoemd dan de minister: gemiddeld in 9
artikelen per week, tegenover de 107 artikelen per week over de minister. De hoogste piek in mediaaandacht voor de staatssecretaris telt 36 artikelen, terwijl er ook één week is dat de staatssecretaris in
geen enkel nieuwsbericht genoemd werd. Hieronder bespreken we een aantal duidelijke pieken in
media-aandacht, waarbij we ook de waarde van de teneur tijdens die piek vermelden.
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Teneur Weekers

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris Weekers per week.
Week 51, 2010: Een eerste piek in de berichtgeving rond staatsecretaris Weekers verschijnt in week
51, wanneer Weekers het uitstel van de btw-verhoging op concertkaartjes bekendmaakt.
“Verantwoordelijk staatssecretaris Weekers (Financiën) trof gisterochtend bij het bespreken van de
maatregel een bloeddorstige senaat tegenover zich, die van links tot rechts bezwaar maakte tegen de
btw-verhoging”, aldus De Telegraaf (22 december 2010) over het voorlopige tegenhouden van de
verhoging door de Eerste Kamer. De teneur van de berichtgeving is tijdens deze piek ongeveer -0,2 en
dus licht negatief.
Week 15, 2011: In deze week, halverwege april, komt de staatssecretaris opnieuw in het nieuws in
verband met een voorgestelde btw-verhoging: “Staatssecretaris Weekers wil hogere btw-tarieven,
maar lagere loonbelastingen”(NRC Handelsblad, 14 april 2011). Dit plan wordt echter door de Tweede
Kamer afgewezen, waarover de media nog in dezelfde week berichten. Hier is de teneur van het nieuws
zeer licht negatief (-0,1).
Week 45-46, 2011: Een laatste piek in de berichtgeving over de staatssecretaris is in week 45 en 46
van 2011, wanneer de Kamer overlegt over het Belastingplan voor 2012 van de staatssecretaris, en de
verschillende veranderingen die daarin opgenomen zijn: “Staatssecretaris Weekers wil niet aan
bovengrens op expatregeling” (Trouw, 8 november 2011), “Het nieuw autobelastingplan: Vele
veranderingen op til” (De Telegraaf, 19 november 2011), “Staatssecretaris krijgt Belastingplan 2012
grotendeels door Kamer” (NRC Handelsblad, 17 november 2011). De teneur is in week 45 zeer licht
positief (0,1) en in week 46 zeer licht negatief (-0,1).
Staatssecretaris Weekers lijkt vooral met zijn plannen en herzieningen rond de belastingen in het
nieuws te komen, terwijl bij minister De Jager het nieuws rond de eurocrisis een dominant thema lijkt
te zijn.

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 Financiën. 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 Financiën 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 gevonden clusters van woorden in de bottomup analyse komen uit op in totaal 14 thema’s. In sommige mediagroepen komen deze vaker voor dan in
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andere, zoals onderstaande tabel laat zien. Het totaal onder elke kolom geeft aan hoeveel van het totale
nieuws over Financiën in de mediagroep wordt gevormd door deze thema’s.
Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie en haar bewindspersonen
Thema's
Griekenland
Bezuinigingen en begroting
Eurocrisis
Banken, bonussen en hypotheken
Bankencrisis
Belastingen
Staatssteun banken
Pensioenen en verzekeringen
Wegenbelasting
Frankrijk en politiek
Onrust midden-oosten
Politiek en kabinet
Europese Unie
Politiek en oppositie
Totaal

Dagbladen NOS Journaal Actualiteiten Geenstijl.nl Fok.nl
22,0%
15,8%
8,6%
30,8% 22,9%
14,2%
11,8%
10,0%
11,2% 11,2%
8,0%
1,7%
3,3%
6,2%
8,5%
6,3%
1,5%
1,1%
8,4%
7,2%
6,2%
1,1%
0,8%
4,6%
1,2%
6,2%
2,7%
0,9%
0,0%
5,9%
3,9%
0,4%
1,4%
9,4% 19,7%
3,2%
5,8%
2,8%
0,7%
2,1%
3,1%
1,5%
0,6%
0,1%
1,3%
2,7%
1,6%
1,1%
0,2%
1,1%
2,7%
10,3%
9,7%
1,1%
2,5%
2,6%
1,8%
7,0%
3,0%
3,8%
2,5%
2,0%
1,8%
0,6%
1,8%
1,8%
3,9%
8,0%
3,3%
0,2%
85,4%
61,8%
57,3%
79,8% 89,4%

Uit tabel 3 blijkt dat het ministerie van Financiën in de dagbladen en op de televisie vooral wordt
geassocieerd met de situatie in Griekenland en het noodfonds wat daarvoor wordt opgezet, wat we ook
in het eerdere totaaloverzicht van het nieuws aan het begin van dit rapport al zagen. Daarnaast wordt
het ministerie in alle media geassocieerd met de bezuinigingen die Nederland moet invoeren om te
voldoen aan de 3 procentnorm van de Europese Unie.
De eurocrisis in zijn algemeenheid wordt ook genoemd in berichtgeving in dagbladen en op internet. De
pro-Europese houding van minister De Jager wordt hierbij vaak genoemd, en soms ook gehekeld zoals
in Sp!ts op 7 december 2010: “Minister Jan Kees de Jager komt naar u toe deze winter. Met zijn
vriendelijke lach zal de minister van Financiën u onverstoorbaar blijven uitleggen hoe goed de euro
voor Nederland is geweest. En dat alle maatregelen voor de stabiliteit van de euro goed zijn voor ons.
Dat er links en rechts landen omvallen, brengt deze minister geenszins van zijn stuk.” De meeste
aandacht gaat naar de Griekse problematiek, terwijl ook Ierland, Portugal, Spanje en Italië de revue
passeren. Reacties op internet over de crises in Europa spitsen zich vaak toe op het bericht dat
“kernlanden van de eurozone zullen opdraven voor de kosten van de Europese schuldencrisis”
(GeenStijl.nl, 22 december 2010).
In de dagbladen en op internet is er daarnaast ook aandacht voor de staatssteun aan de banken en ook
de bonussen van bankiers worden in deze media in combinatie met het ministerie van Financiën
genoemd. Berichten over de oproep van minister De Jager aan banken om de bonussen te matigen
(fok.nl, 1 februari 2011) en de oproep aan bankiers tot matigen beloning (fok.nl, 9 februari 2011)
generen reacties van lezers.

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 De Jager en staatssecretaris Weekers met name werden
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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. Dit hebben we ook weergegeven door middel van een
dikkere of minder dikke lijn.
Minister De Jager wordt in het nieuws vooral geassocieerd met de problemen in Griekenland en onze
bijdrage aan het noodfonds voor dit land. Ook wordt hij vaak genoemd in combinatie met de
staatssteun aan banken, waarbij hij ervoor pleit dat de banken die staatssteun ontvangen geen
bonussen mogen ontvangen. Daarnaast wordt hij ook genoemd in artikelen die over de eurocrisis en
bankencrisis in zijn algemeenheid gaan.

Figuur 4. Mate van associatie tussen minister De Jager en thema’s
Staatssecretaris Weekers wordt vooral met 1 specifiek onderwerp geassocieerd in het nieuws en dat is
belastingen, omdat hij vooral bezig is geweest met het hervormen van de Belastingdienst. Hij zet zich in
voor meer eenvoud in de belastingwetgeving.

Figuur 5. Mate van associatie tussen staatssecretaris Weekers en thema’s

5.2 Gekozen thema’s
Uit hiervoorgenoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. De thema’s zijn:





Belastingen
Eurocrisis (inclusief noodhulp Griekenland)
Staatssteun en bonussen banken
Bezuinigingen en begroting

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
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van de berichtgeving per mediagroep. Tabel 4 illustreert 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
Financiën
Ministerie van
Financiën
Belastingen
Eurocrisis
Staatssteun en
bonussen banken
Bezuinigingen en
begroting

Belastingen

Eurocrisis

Staatssteun en
bonussen banken

Bezuinigingen
en begroting

14,3%
18,2%

85,0%
27,1%

89,3%
22,4%
-

85,9%
12,6%
9,9%

85,5%
22,9%
43,5%

1,0%

0,8%

0,5%

-

0,5%

5,9%

9,4%

14,7%

3,3%

-

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 Financiën (kolom) ook het thema Belastingen (rij) genoemd wordt is 14,3%. Andersom geldt: de kans
dat in een artikel over Belastingen (kolom) ook het ministerie van Financiën (rij) genoemd wordt, is 85%. De kleuren
zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

De eurocrisis is het thema dat het vaakst voorkomt in de artikelen waarin het ministerie genoemd
wordt: in 18,2% van de artikelen is dit het geval. Het thema ‘staatssteun en bonussen banken’ komt het
minst vaak voor: in 1% van alle artikelen waarin het ministerie genoemd wordt zien we ook dit thema.
De overige associaties tussen de thema’s onderling zijn wisselend in sterkte. Het sterkst met elkaar
geassocieerd zijn de thema’s ‘bezuinigingen en begroting’ en ‘eurocrisis’: in 43,5% van de artikelen
over bezuinigingen komt ook het thema ‘eurocrisis’ voor, oftewel in bijna de helft van de artikelen.
Andersom is dit percentage lager, 14,7%, wat aangeeft dat de berichtgeving over de eurocrisis veel
breder is dan de daarmee geassocieerde bezuinigingen binnen Nederland alleen. Ook de associaties
tussen ‘bezuinigingen en begroting’ en ‘belastingen’ zijn sterker in de ene richting dan in de andere: in
ongeveer 23% van de artikelen over bezuinigingen gaat het ook over belastingen, terwijl dit andersom
maar ongeveer 9,5% is. Oftewel, bezuinigingen zijn een algemeen thema dat vaak voorkomt in
combinatie met een ander thema, dat breder is dan bezuinigingen alleen.
Eenzelfde verschijnsel zien we ten slotte ook bij de associatie tussen ‘staatssteun en bonussen banken’
en ‘belastingen’: in ongeveer 12,5% van de artikelen over staatssteun en bonussen banken gaat het ook
over belastingen, terwijl andersom maar in minder dan 1% van de artikelen waarin belastingen
genoemd worden, ook het thema ‘staatssteun en bonussen banken’ naar voren komt. ‘Belastingen’ is
dus het enige thema dat met ‘staatssteun en bonussen banken’ geassocieerd wordt; verder is dit laatste
thema op zichzelf staand en relatief klein, zoals we ook in de verdere analyse laten zien. ‘Eurocrisis’ en
‘belastingen’ zijn juist sterk geassocieerd met andere thema’s .
Naast de associaties van de thema’s en het ministerie onderling hebben we ook gekeken naar de
aandacht van de verschillende mediagroepen voor elk thema. Tabel 15 geeft aan hoe vaak elk thema
voorkomt in elke mediagroep die we in ons onderzoek onderscheiden.
Zoals de tabel laat zien zijn voor drie van de vier thema’s kwaliteitskranten de mediagroep waarin deze
thema’s het meest in het nieuws komen: bij de thema’s belastingen, eurocrisis en
bezuinigingen/begroting vormt de berichtgeving in kwaliteitskranten rond de 45 à 50% van de totale
berichtgeving over deze thema’s. Een uitzondering op deze dominante positie van kwaliteitskranten is
het thema staatssteun en bonussen banken, waar Twitter de meest dominante mediagroep is, met
ongeveer 54% van de totale berichtgeving.
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Tabel 5. De vier thema’s voor het ministerie per mediagroep.
Belastingen

Eurocrisis

Staatssteun
en bonussen

Bezuinigingen
en begroting

Totaal

N

N

N

N

N

In%

In%

In%

In%

In%

Kwaliteitskranten

812

44.1

1122

50.9

28

20.3

360

45.2

2322

46.6

Populaire kranten

465

25.3

379

17.2

16

11.6

125

15.7

985

19.8

Gratis kranten

111

6

140

6.4

5

3.6

51

6.4

307

6.2

52

2.8

57

2.6

2

1.4

19

2.4

130

2.6

Actualiteiten

172

9.3

147

6.7

5

3.6

54

6.8

378

7.6

Social media

174

9.5

144

6.5

8

5.8

47

5.9

373

7.5

54

2.9

215

9.8

74

53.6

141

17.7

484

9.7

1840

100

2204

100

138

100

797

100

4979

100

Journaal

Twitter
Totaal

In de populaire kranten, het journaal, de sociale media en de actualiteitenprogramma’s wordt de
meeste aandacht besteed aan het thema belastingen. In de populaire kranten en in het journaal wordt
daarnaast ook aandacht besteed aan de eurocrisis. In de gratis kranten ligt de focus juist op
bezuinigingen en begroting en ook op de eurocrisis. Zoals eerder gezegd gaat op Twitter de meeste
aandacht uit naar staatssteun en bonussen van banken.

5.3 Stakeholders in het nieuws
Voorafgaand aan de gedetailleerde analyse per thema geven we in tabel 6 een overzicht van de
stakeholders die 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 worden2. Zie bijlage I voor een verantwoording van de gekozen stakeholders.
Tabel 6. Relevante stakeholders in de berichtgeving over het ministerie.
Categorieën
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering en
toezicht
Brancheorganisaties

Maatschappij
Internationale
organisaties

Stakeholders
Ministerie van Financiën, minister De Jager, staatssecretaris Weekers
Hoogleraren, onderzoekers, professoren, experts
Raad van State, CPB, CBS, kennisinstituten, adviesbureaus, adviesorganisaties
Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, Belastingdienst,
Commissie de Wit, burgemeesters, wethouders, gemeenteraden
Vereniging van Nederlandse gemeenten, FNV, CNV, MKB, VNO-NCW,
Vereniging van Banken, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging van
Makelaars, NVM, Vereniging Eigen Huis
Burgers, banken, verzekeraars
Europese Unie, Europese Commissie, Europees Parlement, Europees Hof van
Justitie, Europese Raad, Europese Centrale Bank, IMF

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

Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de website van het ministerie en de mediaberichtgeving en is derhalve
niet uitputtend. Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek.
2

14

5.4 Thema 1: Belastingen
Belastingen is een thema dat in 50 tot 170 artikelen per maand in het nieuws is gekomen. Eerder zagen
we al dat dit thema overlap vertoont met een ander prominent thema, namelijk de eurocrisis, dus de
relatief grote hoeveelheid aandacht in de media is wellicht niet vreemd. Figuur 6 laat de wisselingen in
media-aandacht voor belastingen zien per maand.
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Belastingen

Figuur 6. Overzicht van de berichtgeving over het thema Belastingen per maand.
December 2012: De eerste, kleine piek in de berichtgeving zien we in december 2012, in verband met
het nieuws rond de mogelijke verhoging van de btw op kunsten. “Belasting op theaterticket toch
omhoog. Aangenomen motie van Senaat schijnoverwinning” kopt De Telegraaf bijvoorbeeld op 15
december 2010. Later in dezelfde maand verschijnen er berichten dat deze verhoging nog niet
doorgaat: “Een boze Eerste Kamer heeft het kabinet gedwongen om een belastingmaatregel uit te
stellen. De BTW op toneel en concertkaartjes wordt niet per 1 januari maar pas per 1 juli verhoogd. Dat
was het resultaat van een lange dag debatteren waarbij staatssecretaris Weekers van Financiën het
zwaar te verduren kreeg,” bericht het NOS Journaal op 21 december 2010.
Maart 2011: In maart 2011 is er opnieuw veel aandacht in de media voor de belastingen, ditmaal in
verband met de Eurocrisis. Dit verband wordt onder andere gelegd door gebruik van het woord
‘belastingbetaler’ in de berichtgeving over gevolgen van en maatregelen tegen de financiële problemen
in andere Europese landen: “Als alles verkeerd afloopt en de ESM-leningen niet worden terugbetaald,
kost dat de Nederlandse belastingbetaler maximaal 39,5 miljard euro.” (de Volkskrant, 22 maart 2011).
Ook is er in deze periode nieuws rond de bonussen van bankiers, waarbij belastingen ter sprake
komen. Dit is in verband met de discussie over de mogelijkheid tot terugvordering van bonussen via
belastingen, waarvan Weekers weigert gebruik te maken: “Kabinet wil bankiersbonussen niet
terughalen via de belasting” (Algemeen Dagblad, 30 maart 2011).
Mei en juni 2011: Ook in mei en juni 2011 is er een piek in de berichtgeving, met halverwege mei zelfs
bijna 180 artikelen per week die relevant zijn voor het thema belastingen. Dit lijkt wederom te worden
veroorzaakt door de eurocrisis, waarbij ditmaal de slechte economische situatie in Griekenland
geassocieerd wordt met belastingen en ‘de belastingbetaler’ die voor de kosten van de hulp zou
opdraaien. “Maar premier Rutte zegt dat als Griekenland failliet gaat wij ook de rekening betalen. Moet
de belastingbetaler per se opdraaien voor de steunoperatie? Of is er nog een andere oplossing
mogelijk?” vraagt Ochtendspits zicht af op 20 mei. Ook zijn er artikelen over belasting (-fraude) in
Griekenland, zoals in het artikel “Zalm: Laat fiscus de Grieken helpen” (Fok.nl, 21 mei 2011), waarin het
gaat om een voorstel van oud-minister Zalm dat de Belastingdienst de Griekse overheid zou moeten
helpen in diens strijd tegen belastingfraude. Hiernaast is er in deze periode ook nieuws rond
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voorgestelde
belastinghervormingen
binnen
overdrachtsbelasting” (de Volkskrant, 23 juni 2011).

Nederland,

bijvoorbeeld

“Onrust

om

September 2011: Een laatste duidelijke piek zien we in september 2011, wanneer er weer geruchten
zijn over een mogelijk Grieks faillissement, waarbij wederom de term ‘belastingbetaler’ regelmatig
opduikt in de berichtgeving: “Een verdubbeling van het EFSF met belastinggeld tot € 1500 miljard stuit
op Duitse weerstand, maar nu wordt geprobeerd het fonds op te pompen, door de particuliere sector
en/of de ECB te laten aanhaken. … Op die manier hoeven de eurolanden het noodfonds niet te
versterken met geld van de belastingbetaler” (De Telegraaf, 26 september 2011). Ook Prinsjesdag valt
in deze periode, waarbij het belastingplan 2012 in het nieuws ter discussie staat: “Financiën
Belastingplan 2012: eenvoudig, solide, fraudebestendig” (Ministerietwits op Twitter, 20 september
2011), “Veel fiscaal voordeel voor gulle gevers” (Algemeen Dagblad, 16 september 2011).
‘Belastingen’ blijkt een erg breed thema, dat vaak samen met andere thema’s voorkomt in de
berichtgeving. Daarnaast wordt het woord ‘belastingbetaler’ veel gebruikt door de media, waarmee
wordt verwezen naar burgers die via de belastingen die zij betalen opdraaien voor maatregelen die de
overheid neemt, in het bijzonder steun aan het buitenland in verband met de eurocrisis.

5.4.1 Belastingen: stakeholders
In het nieuws over het thema belastingen komen naast het ministerie en de minister of staatssecretaris
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 belastingen.
Tabel 7. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Belastingen Ministerie Experts
Belastingen

-

84,3%

Ministerie

71,1% -

Experts

10,8%

10,1% -

Kennis
instituten

Uitvoering
en Toezicht

Branche Maat
orgs.
schappij

Int. Orgs.

86,4%

82,6%

87,7%

85,2%

83,3%

81,9%

67,6%

75,1%

74,1%

75,2%

64,0%

60,6%

15,0%

14,7%

13,3%

12,8%

14,7%

5,5%

10,5%

6,2%

7,6%

37,4%

13,7%

20,8%

3,3%

4,4%

Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

6,6%

7,1%

9,5% -

26,1%

26,1%

35,0%

20,4% -

6,3%

6,6%

7,8%

9,7%

Maat schappij

33,8%

30,8%

41,3%

31,7%

9,3% 18,7%

18,1% -

48,2%

Int. organisaties
30,5%
26,8%
43,6%
35,5%
26,0%
22,1%
44,2% 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 Belastingen (kolom) ook het ministerie van Financiën(rij) genoemd wordt is 71,1%. Andersom
geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van Financiën (kolom) ook het thema Belastingen (rij) genoemd
wordt, is 84,3%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van
rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

De tabel laat zien zien dat naast het ministerie (71,1%) ook maatschappelijke actoren (33,8%) en
internationale organisaties (30,5%) vaak genoemd worden in het nieuws over het thema belastingen.
Onder actoren uit de maatschappij vallen burgers, banken en verzekeraars. Onder internationale
organisaties vallen de Europese Unie, de ECB en het IMF. Deze twee groepen komen vaak samen voor:
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er is een kans van 48,2% dat ook een maatschappelijke actor genoemd wordt wanneer er een
internationale organisatie in het nieuws komt rond de belastingen. Andersom is deze kans 44,2%.
Kennisinstituten, brancheorganisaties en experts hebben een veel kleinere kans om genoemd te
worden in het nieuws rond belastingen. Wanneer experts en brancheorganisaties wel genoemd
worden, is er een grote kans dat ze samen voorkomen met uitvoering en toezichtorganisaties
(respectievelijk 35% en 37,4%). De prominente rol (hoge kansen om genoemd te worden) van
internationale organisaties is toe te schrijven aan het feit dat belastingen vaak in Europees verband in
het nieuws komen, waarbij Europese instituties genoemd worden.
Naast relevante stakeholdersgroepen hebben we ook gekeken naar politieke partijen en de kans dat zij
voorkomen met een bepaald thema in het nieuws. Tabel 8 laat deze associaties zien voor het thema
belastingen.
Tabel 8. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
Belastingen

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

Belastingen

-

86,5% 84,0% 84,6% 84,9% 84,2% 85,1% 84,3%

VVD

24,7%

-

PvdA

14,2%

30,2%

PVV

20,7%

47,8% 56,0%

CDA

23,8%

52,1% 52,2% 57,3%

SP

8,3%

16,0% 27,0% 23,0% 16,4%

D66

6,9%

18,8% 25,8% 19,5% 16,9% 27,8%

GL

6,2%

13,3% 25,7% 17,2% 14,6% 26,8% 32,5%

CU

3,5%

7,9% 14,4% 10,2% 9,6% 16,8% 17,2% 18,5%

PvdD

0,7%

0,7%

51,0% 55,6% 53,0% 46,3% 66,2% 51,9%
-

1,7%

38,6% 31,4% 46,3% 53,9% 59,3%
-

2,0%

50,1% 57,0% 59,2% 57,6%
-

1,6%

46,8% 58,5% 56,1%
-

2,7%

33,9% 36,1%
-

2,1%

CU

PvdD

SGP

84,5% 84,7% 85,5%
54,7% 22,9% 60,8%
59,3% 34,2% 47,6%
60,8% 56,2% 61,8%
65,3% 51,4% 65,9%
40,3% 31,0% 27,9%

36,0%

33,9% 20,1% 41,2%

-

33,0% 18,7% 24,9%

2,2%

4,9%

23,6% 29,1%
-

1,3%

SGP
2,0%
5,1%
6,8%
6,0%
5,6%
6,8% 12,2% 8,2%
17,0%
3,7%
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
Belastingen (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 24,7%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de
VVD (kolom) ook het thema Belastingen (rij) genoemd wordt, is 86,5%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte
van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

Uit de tabel blijkt dat de coalitie- en gedoogpartijen de grootste kans hebben om in de berichtgeving
over de belastingen voor te komen: deze kansen zijn 24,7% voor de VVD; 23,8% voor het CDA en 20,7%
voor de PVV. Deze partijen komen ook vaak samen voor, met steeds kansen van rond de 50% om
samen met één van de andere coalitiepartijen genoemd te worden. De oppositiepartijen hebben een
veel kleinere kans om in het nieuws te komen. Met een kans van 14,2% komt de PvdA het vaakst voor
in het nieuws over belastingen en de Partij voor de Dieren, met een kans van 0,7%, is de minst
prominente partij. Ook wanneer er een partij genoemd wordt in een artikel (coalitie of oppositie) is de
kans dat er nog een andere coalitiepartij genoemd wordt veel groter dan dat er nog een oppositiepartij
genoemd wordt. Belastingen lijkt zodoende een thema van de coalitiepartijen te zijn.

5.5 Thema 2: Eurocrisis en noodhulp Griekenland
Figuur 7 geeft een overzicht van de hoeveelheid berichten over de eurocrisis per maand. Het aantal
varieert van 40 tot 250 artikelen/items per maand. Vooral tussen april en november 2011 is er veel
nieuws rond de eurocrisis en komt het aantal artikelen per maand niet onder de 150 te liggen.
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Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Eurocrisis per maand.
Mei 2011: De eerste duidelijke piek in de berichtgeving zien we in mei 2011, wanneer de omvang van
de eurocrisis duidelijk wordt als blijkt dat Griekenland zijn schulden niet terug kan betalen: “110
Miljard was niet genoeg voor Griekenland” (Trouw, 13 mei 2011). Al snel ontstaat er discussie in de
Europese politiek over de vraag of andere Europese landen te hulp moeten schieten, waarover de
media uitgebreid berichten: “Europa moet kiezen: Griekenland redden of zelf ook pijn lijden” (NRC
Handelsblad, 14 mei 2011). Hiermee begint ook de discussie over Nederlandse hulp aan Griekenland:
“Het uitgangspunt allereerst moet zijn dat Griekenland iedere euro moet terugbetalen.” (minister De
Jager in het NOS Journaal, 16 mei 2011)
Augustus en september 2011: In augustus en september stijgt de hoeveelheid nieuws verder,
wanneer blijkt dat de internationale economie krimpt: de beurzen dalen door een combinatie van de
Europese crisis plus de effecten van de eerdere Amerikaanse bankencrisis. Nu het duidelijk wordt dat
de eurocrisis ‘ons’ ook raakt intensiveert de discussie over mogelijke maatregelen: “Economen zeggen
dat Duitsland en Nederland moeten ophouden met zeuren. Er moeten drastische maatregelen worden
genomen. Veel meer schulden moeten gesaneerd worden. Er moet één ministerie van financiën komen
in Europa. Dat gaat de schulden in Europa regelen. Precies zoals dat in de VS gebeurt. Dan heeft Europa
een kleine schuld met efficiënt bestuur. Maar je moet het wel willen. Veel kiezers willen het niet,” zo
stelt Nieuwsuur, op 5 augustus 2011. Griekenland zit nog steeds in de problemen, en de discussie over
of en hoe Nederland hierbij helpt gaat verder: “De Jager waarschuwt voor verhogen noodfonds”
(Trouw, 9 augustus 2011). In september houdt de discussie over mogelijke maatregelen tegen de
eurocrisis aan, waarbij er steeds nieuwe oplossingen worden aangedragen: “Rutte wil aparte EUcommissaris Euro” (fok.nl, 8 september 2011), “Knoflooklanden moeten uit de euro” (Metro, 8
september 2011). Ook is er angst in de media voor een Grieks faillissement (en de gevolgen daarvan
voor Nederland): “Mes op de keel van Griekenland”, schrijft de Volkskrant op 20 september 2011 over
de maatregelen van het IMF tegen een mogelijk Grieks faillissement. Ook andere kranten berichten over
de IMF-top eind september, die in het teken staat van de eurocrisis: “IMF-top kan impasse niet
doorbreken”(NRC Handelsblad, 26 september 2011),
Maart 2012: Na een geleidelijke afname van de berichten over de eurocrisis zien we opnieuw een piek
in maart 2012, wanneer de discussie losbarst over mogelijke nieuwe bezuinigingen wanneer blijkt dat
Nederland mogelijk niet aan het Europese maximum van een begrotingstekort van 3% kan voldoen, als
volgt samengevat door EenVandaag: “We komen volgend jaar op een begrotingstekort uit van 4,5%.
Om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, die maximaal 3% dicteren... moeten we minimaal 9
miljard extra bezuinigen. En dat bedrag zit niet in de huishoudportemonnee van het Kabinet Rutte.”
(EenVandaag, 1 maart 2012). Ook is er kritiek in de media op de eerdere push van Nederland voor
deze norm: “Gidsland Nederland snijdt in eigen vinger. Geen respijt van EU voor tekort” (De Telegraaf, 3
maart 2012).
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Wat we vooral zien in de berichtgeving rond de eurocrisis is dat er een enorme discussie ontstaat over
mogelijke oplossingen, met name in de dagbladen en op televisie. Zodra er nieuwe tekenen komen van
verzwakking of bedreiging van de economie laait deze discussie op, terwijl de berichtgeving over de
crisis geleidelijk aan afneemt bij het wegblijven van deze tekenen.

5.5.1 Eurocrisis: stakeholders
Na het overzicht van de hoeveelheid nieuws in de tijd kijken we naar de stakeholders in het nieuws.
Tabel 9 geeft de kansen weer dat de verschillende stakeholders (samen) genoemd worden in het
nieuws over de eurocrisis.
Tabel 9. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.

Eurocrisis

Kennis
Uitvoering Branche
Maat
Int.
Eurocrisis Ministerie Experts instituten en Toezicht organisaties schappij
organisaties
83,9%
86,0%
84,9%
85,4%
82,1%
87,4%
88,0%
65,5%

-

58,8%

76,3%

66,8%

66,8%

60,3%

58,9%

Experts

9,4%

8,3%

-

14,5%

19,6%

13,9%

11,3%

11,0%

Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Brancheorganisaties

6,3%

7,3%

9,8%

-

9,9%

8,7%

6,6%

5,5%

13,4%

13,4%

27,9%

20,9%

-

30,7%

5,2%

15,1%

2,3%

2,4%

3,6%

3,3%

5,6%

-

0,7%

2,4%

35,9%

31,7%

42,1%

36,3%

13,6%

10,2%

-

42,4%

Ministerie

Maatschappij

54,9%
47,1%
62,6%
46,2%
60,4%
52,3%
64,6%
Int. organisaties
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 de Eurocrisis (kolom) ook het ministerie van Financiën(rij) genoemd wordt is 65,5%. Andersom
geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van Financiën (kolom) ook het thema Eurocrisis (rij) genoemd
wordt, is 83,9%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van
rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Uit de tabel blijkt dat na het ministerie de kans dat internationale organisaties genoemd worden het
grootst is, met 54,9%. Internationale organisaties, onder andere de EU en het IMF, zijn de belangrijkste
stakeholders in het nieuws over de eurocrisis. Ook wanneer andere stakeholders genoemd worden in
dit nieuws, is de kans groot dat daarnaast ook een internationale organisatie genoemd wordt. Deze
kans varieert van 46,2% in het geval van kennisinstituten tot 64,6% in het geval van maatschappelijke
actoren. De hoge kans dat internationale organisaties in het nieuws komen is uiteraard te verklaren uit
het feit dat het hier om een Europese crisis gaat.
Ook maatschappelijke actoren hebben een hoge kans om genoemd te worden in de berichtgeving over
dit thema (35,9%; wanneer ook internationale organisaties genoemd worden is de kans 42,4%), wat
wellicht te verklaren is uit het feit dat banken in deze categorie vallen. Banken worden regelmatig
betrokken in de discussie rond mogelijke oplossingen voor de crisis, zoals het investeren in een
reddingsfonds voor landen waar een faillissement dreigt: “Trichet ageert tegen betrekken banken in
risico reddingsfonds” (De Telegraaf, 1 november 2010). De overige stakeholders komen minder vaak
voor in berichtgeving, met als vaakst de uitvoering- en toezichtorganisaties, waaronder DNB, met een
kans van 13,4 procent.
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Tabel 10. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.

Eurocrisis

Eurocrisis VVD
PvdA PVV
CDA
SP
D66
GL
CU
PvdD SGP
- 86,0% 87,0% 86,0% 84,8% 86,2% 88,1% 87,6% 88,6% 81,5% 87,1%

VVD

18,9%

- 51,6% 51,4% 47,8% 51,8% 58,3% 53,8% 50,9% 50,1% 75,7%

PvdA

14,9% 40,2%

PVV

20,5% 55,6% 61,2%

CDA

22,3% 57,1% 53,0% 52,4%

- 44,1% 34,6% 53,2% 66,2% 67,6% 63,3% 41,1% 64,1%
- 47,5% 61,9% 64,8% 64,9% 63,8% 68,4% 81,1%
- 47,0% 54,1% 56,5% 61,3% 59,6% 73,4%

SP

9,0% 24,5% 32,3% 27,1% 18,7%

- 38,3% 40,1% 48,2% 47,0% 39,5%

D66

8,5% 25,6% 37,3% 26,3% 19,9% 35,5%

GroenLinks

7,1% 19,8% 31,8% 22,0% 17,4% 31,0% 48,0%

ChristenUnie

3,4%

8,8% 14,1% 10,2%

8,9% 17,7% 18,6% 20,4%

PvdD

0,7%

2,0%

2,1%

2,5%

2,0%

3,9%

-

7,7%

SGP

1,8%

7,1%

7,7%

7,0%

5,7%

7,8% 11,2% 12,3% 12,6% 18,1%

-

- 57,5% 47,1% 32,0% 52,4%

2,9%

- 43,1% 33,3% 48,3%
3,6%

- 26,8% 23,4%
6,1%

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 de
Eurocrisis (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 18,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD
(kolom) ook het thema Eurocrisis (rij) genoemd wordt, is 86%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

Naast stakeholdersgroepen hebben we ook de kansen berekend dat de verschillende politieke partijen
genoemd worden in het nieuws over de eurocrisis. Dit is weergegeven in tabel 10. Ook bij dit thema
zien we dat de kansen dat een coalitiepartij genoemd wordt groter zijn dan de kansen dat een
oppositiepartij genoemd wordt. Voor de coalitiepartijen zijn de kansen respectievelijk 22,3% voor het
CDA, 18,9% voor de VVD en 20,5% voor gedoogpartner PVV. Bij dit thema is het CDA de partij met de
grootste kans om genoemd te worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat minister De Jager, die
namens Nederland een bijdrage levert aan de internationale discussie over het oplossen van de crisis,
een CDA-minister is. Van de oppositiepartijen is de PvdA de partij met de grootste kans om genoemd te
worden, nameljik 14,9%.

5.6 Thema 3: Staatssteun en bonussen banken
Staatssteun en bonussen banken is een thema dat, met gemiddeld ongeveer 8 artikelen/items per
maand, slechts sporadisch in het nieuws komt. In de meeste maanden tijdens de onderzoeksperiode ligt
dit aantal onder de 5, met 2 pieken van rond de 30 artikelen per maand: in maart 2011 en in maart
2012. Het belangrijkste medium voor dit thema is Twitter: 74 van de in totaal 138 berichten over dit
thema zijn tweets. Figuur 8 geeft het aantal berichten over staatssteun en bonussen banken weer per
maand.
Maart 2011: De eerste piek in de berichtgeving, in maart 2011, valt samen met een PVV-motie om
bonussen van bankiers volledig te belasten. “Kamermeerderheid wil hardere aanpak bonussen”, zo
berichten meerdere bronnen op Twitter, 16 maart 2011. Op de economiepagina van de Volkskrant later
die maand staat een artikel over de reactie van vakbond FNV op de motie: “FNV: rommelmotie over
bonussen” (de Volkskrant, 24 maart 2011). In april volgen nog enkele berichten: “Achteraf belasten
bonus juridisch niet onmogelijk,” stelt Fok.nl op 5 april naar aanleiding van het oordeel van twee
hoogleraren belastingrecht over de motie, waarop een aantal reacties verschijnen in de sociale media.
Nog prominenter op Twitter is de berichtgeving over het ingrijpen van minister De Jager bij ABN Amro
om het uitdelen van bonussen daar te voorkomen: “De Jager blokkeerde bonussen bij ABN Amro”, zo
beginnen meerdere tweets op 24 maart 2011. In de overige media vinden we echter weinig berichten
over dit voorval.
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Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over het thema Staatssteun en Bonussen Banken per
maand.
Maart 2012: Een jaar later, in maart 2012, is het thema staatssteun en bonussen banken wederom
relatief veel in het nieuws, waarbij het vooral gaat om één bericht dat door meerdere bronnen
getwitterd wordt. “'Bonussen bij Aegon toegestaan'” zo begint het bericht (Twitter, 27 maart 2012). Dit
bericht zien we niet terug in de overige media. Verder worden bankiersbonussen in deze maand nog
een aantal keer kort genoemd in berichten over gerelateerde onderwerpen, zoals een discussie in
Nieuwsuur (29 maart 2012) over ethisch bankieren.

5.6.1 Staatssteun en bonussen banken: stakeholders
Ook voor dit thema zullen we eerst kijken naar de kans dat de stakeholders in het nieuws genoemd
worden (tabel 11) en daarna de politieke partijen (tabel 12).
Tabel 11. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Staatssteun
en bonussen
Staatssteun en
bonussen
Ministerie

Kennis
Ministerie Experts instituten

-

74,1%
73,9% -

Uitvoering
en Toezicht

Branche
Maat
Int.
organisaties schappij organisaties

74,6%

74,0%

73,1%

75,6%

73,0%

73,8%

84,5%

72,8%

82,0%

72,5%

55,2%

44,9%

13,2%

20,4%

9,4%

8,6%

0,0%

17,9%

9,4%

3,2%

4,9%

26,7%

0,0%

16,1%

0,0%

20,0%

Experts

4,2%

4,7% -

Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

2,7%

2,6%

8,1%

9,1%

40,5%

54,9% -

5,0%

4,8%

11,1%

17,2%

15,9% -

19,4%

14,7%

41,0%

23,9%

0,0%

Maatschappij

8,5% -

0,0% -

50,1%

Int. organisaties
9,4%
5,7%
0,0%
17,2%
18,4%
38,5%
23,9% 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 Staatssteun en bonussen banken (kolom) ook het ministerie van Financiën (rij) genoemd wordt is
73,9%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van Financiën (kolom) ook het thema
Staatssteun en bonussen banken (rij) genoemd wordt, is 74,1%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
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uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

Tabel 11 laat zien dat de stakeholders, afgezien van het ministerie zelf, een vrij lage kans hebben om
genoemd te worden in de berichtgeving rond het thema Staatssteun en bonussen banken. De
maatschappelijke actoren, waaronder ook de banken zelf vallen, hebben nog de grootste kans om
genoemd te worden, namelijk 19,4%. Hiermee zijn zij de belangrijkste stakeholders in het nieuws over
de staatssteun en bonussen bij banken. Voor de overige stakeholdersgroepen is deze kans kleiner dan
10%.
Voor wat betreft de kans dat stakeholders samen in het nieuws komen zien we dat voor sommige
combinaties deze kans 0% is, oftewel deze komen nooit samen voor in de geanalyseerde
nieuwsberichten. Aangezien het aantal artikelen over dit thema vrij klein is, is dit wellicht niet vreemd.
Een aantal stakeholders hebben juist wel een hoge kans om samen genoemd te worden: zo is
bijvoorbeeld de kans dat uitvoering en toezicht-organisaties genoemd worden in een artikel waar ook
kennisinstituten genoemd worden wel 54,9% en de kans dat een maatschappelijke actor genoemd
wordt waar het ook gaat over internationale organisaties 50,1%.
De volgende tabel geeft de kansen weer voor politieke partijen om in de berichtgeving over het thema
Staatssteun en bonussen banken genoemd te worden. Ook hier zien we dat de kansen voor een
willekeurige partij om genoemd te worden in de berichtgeving over dit thema vrij klein is; voor de
Partij voor de Dieren is deze kans zelfs 0%, oftewel deze partij komt in het geheel niet voor in de
geanalyseerde nieuwsberichten. De partij met de grootste kans om genoemd te worden is het CDA, met
een kans van 17,8%, wat verklaarbaar is door de minister die van CDA-huize is. Ook regeringspartij
VVD, de partij van staatssecretaris Weekers, heeft in vergelijking met de andere partijen een vrij grote
kans om genoemd te worden, namelijk 12,3%. Voor de overige partijen ligt deze kans onder de 10%, en
voor de kleinere oppositiepartijen zelfs onder de 5%.
Tabel 12. Kans dat de politieke partijen (samen) worden genoemd.
Staatssteun
VVD
en bonus
Staatssteun
en bonus
VVD

PvdA

PVV

SP

D66

GL

CU

- 77,0% 80,1% 80,6% 73,0% 77,4% 70,0% 84,3% 70,0%
12,3%

- 24,6% 65,5% 32,3% 48,6% 95,5% 56,6% 98,5%

PvdA

6,8% 13,1%

PVV

9,6% 48,8% 37,8%

CDA

CDA

- 27,1% 13,1% 43,6%

0,0% 22,3%

0,0%

- 28,2% 45,7% 49,9% 80,8% 99,5%

17,8% 49,2% 37,5% 57,7%

- 38,7% 50,0% 56,5% 94,9%

SP

4,2% 16,7% 27,9% 21,0%

8,7%

D66

1,3% 11,4%

0,0%

3,9% 29,3%

GL

3,0% 12,8%

9,5% 24,6%

8,4%

8,7% 35,0%

CU
PvdD
SGP

1,1%
0,0%

9,7%
0,0%

0,0% 13,2%
0,0% 0,0%

6,1%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0% 13,2%
0,0% 0,0%

0,6%

5,6%

0,0%

3,6%

0,0%

8,0%

7,5%

- 84,6% 13,2%

PvdD

SGP
-

70,0%

- 100,0%
-

0,0%

- 100,0%
- 100,0%

0,0%

-

0,0%

0,0%

-

0,0%

- 30,4%

-

70,0%

0,0%

-

70,0%
0,0%

0,0% 17,2% 39,6%

-

-

- 18,4%

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
Staatssteun en bonussen banken (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 12,3%. Andersom geldt: de kans dat in
een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Staatssteun en bonussen banken (rij) genoemd wordt, is 77%. De
kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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5.7 Thema 4: Bezuinigingen en begroting
Over het thema bezuinigingen en begroting verschenen iets meer dan 40 relevante artikelen per
maand. Vooral in de tweede helft van de onderzoeksperiode komt dit thema vrij vaak in het nieuws,
met twee pieken van rond de 100 artikelen per maand. In figuur 9 is het aantal artikelen in de
berichtgeving over het thema bezuinigingen en begroting weergegeven per maand.
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Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Bezuinigingen en Begroting per maand.
Mei en juni 2011: Voordat de berichtgeving tot een hoge piek komt zien we al in mei en juni 2011 een
stijging in het aantal berichten over Bezuinigingen en begroting. We zagen eerder al dat in deze
maanden de ongerustheid over de economische toestand in Griekenland in de media en politiek stijgt.
Dit is in een aantal gevallen ook relevant voor dit thema, omdat in deze berichten nu en dan ook de EUbegroting ter sprake komt.
September 2011: Een eerste echte piek zien we in september 2011: dit is de maand waarin uiteraard
Prinsjesdag valt, de dag waarop de begroting gepresenteerd wordt. De berichtgeving hierover lijkt
enigszins somber: “ ‘Zet u schrap’ Kabinet waarschuwt voor een zwaar jaar”, waarschuwt De Telegraaf
op 21 september. Er verschijnen tegelijkertijd berichten met een meer positieve strekking: “De Jager:
Geen sombere boodschap”(Fok.nl, 20 september). Ook komen de begroting en de bezuinigingen die
daarin opgenomen zijn ter sprake in een aantal berichten rond de maatregelen in Griekenland, met
name rond de IMF-top. Reacties op de bezuinigingen in Nederland luiden veelal: “Altijd maar die
bezuinigingen…” (Trouw, 16 september 2011), en “ ‘We hoeven niet zoveel te besparen’”, citeert het
NRC Handelsblad de econoom Harry Verbon op 19 september.
Maart 2012: De grootste piek in berichtgeving rond dit thema zien we in maart 2012, wanneer het gaat
over de eerder genoemde Europese 3% norm voor het begrotingstekort, die kan leiden tot extra
bezuinigingen in Nederland. Naast nieuwsberichten zien we hierover in de media ook veel discussie:
“'We mogen best schulden maken'. Oppositie fel tegen extra bezuinigingen” (De Telegraaf, 2 maart
2012) , “Keihard of gewoon hard bezuinigen?” vraagt het Algemeen Dagblad zich op dezelfde dag af.

5.7.1 Bezuinigingen en begroting: 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).
Uit tabel 13 blijkt dat na het ministerie zelf, met een kans van 77 procent, vooral de internationale
organisaties een grote kans hebben om in het nieuws rond dit thema genoemd te worden, namelijk
39,5%. Internationale organisaties, waaronder de Europese Unie en het IMF, worden ook vaak
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genoemd wanneer andere stakeholders genoemd worden in het nieuws over Bezuinigingen en
begroting. Ook de maatschappelijke actoren hebben een vrij grote kans om genoemd te worden in dit
nieuws, met een kans van 25,8%. Wanneer er internationale organisaties genoemd worden, is de kans
vrij groot (39,8%) dat er ook een maatschappelijke actor voorkomt in het nieuwsbericht.
Tabel 13. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt
Bezuinig.
begroting
Bezuiniging.
begroting
Ministerie
Experts
Kennis
instituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties

Ministerie

-

Experts

79,7%
77,0% 7,4%

Kennis
instituten

Uitvoering Branche
en Toezicht organisaties

Maat
schappij

Int.
organisaties

78,5%

84,1%

77,3%

77,6%

77,8%

78,3%

71,4%

79,1%

75,9%

71,8%

71,4%

72,1%

11,2%

20,2%

17,1%

9,2%

10,2%

20,2%

24,9%

16,1%

14,2%

24,9%

6,7%

13,9%

0,7%

3,7%

6,9% -

17,9%

17,4%

25,3% -

10,5%

10,7%

29,2%

12,9% -

3,2%

3,1%

7,5%

4,8%

7,6% -

Maatschappij
25,8%
24,5%
32,5%
25,2%
16,5%
5,4% 39,8%
Int.
organisaties
39,5%
37,7%
54,5%
33,8%
51,8%
45,3%
60,6% 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 Bezuinigingen en begroting (kolom) ook het ministerie van Financiën (rij) genoemd wordt is 77%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van Financiën (kolom) ook het thema Bezuinigingen
en begroting (rij) genoemd wordt, is 79,7%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij
wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Tabel 14. Kans dat de politieke partijen (samen) genoemd worden.
Bezuiniging.
VVD
begroting
Bezuinigingen
en begroting

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

-

80,2%

78,4%

79,2%

80,5%

78,7%

79,9%

79,4% 76,6% 70,0% 81,7%

VVD

24,0%

-

65,6%

61,2%

55,4%

63,1%

66,7%

61,5% 64,4% 45,5% 76,1%

PvdA

14,2%

39,7%

-

39,2%

30,8%

51,9%

62,0%

61,0% 63,5% 70,0% 58,3%

PVV

25,2%

65,0%

68,9%

-

53,4%

71,9%

72,9%

67,8% 83,0% 85,0% 78,9%

CDA

29,6%

68,1%

62,6%

61,7%

-

54,0%

61,0%

59,6% 54,4% 35,0% 79,7%

SP

7,0%

18,9%

25,6%

20,3%

13,1%

-

34,4%

31,1% 26,1% 45,5% 35,8%

D66

9,5%

26,5%

40,6%

27,2%

19,7%

45,7%

-

58,4% 66,6% 49,9% 47,4%

GroenLinks

7,9%

20,4%

33,4%

21,2%

16,1%

34,5%

48,8%

- 50,0% 45,5% 50,4%

ChristenUnie

2,4%

6,7%

11,0%

8,2%

4,6%

9,1%

17,6%

15,8%

-

PvdD

0,2%

0,3%

0,9%

0,6%

0,2%

1,1%

0,9%

1,0%

0,0%

0,0% 17,0%
-

0,0%

SGP
2,4%
7,6%
9,6%
7,4%
6,5% 11,9% 11,9% 15,1% 16,2% 0,0%
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
Bezuinigingen en begroting (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt is 24%. Andersom geldt: de kans dat in een
artikel over de VVD (kolom) ook het thema Bezuinigingen en begroting (rij) genoemd wordt, is 80,2%. De kleuren
zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.
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Tabel 14 laat de kansen zien dat de verschillende politieke partijen al dan niet samen genoemd worden
in de berichtgeving rond bezuinigingen en de begroting. De kans voor de coalitiepartijen om genoemd
te worden is groter dan voor de oppositiepartijen, net als bij de overige thema’s. Het CDA heeft een
kans van 29,6% om genoemd te worden; de gedoogpartner PVV een kans van 25,2% en de VVD een
kans van 24%. De grote kans dat het CDA wordt genoemd is wederom de rol van CDA-minister De Jager
in het kabinet. Van de oppositiepartijen heeft de PvdA de grootste kans om genoemd te worden,
namelijk 14,2%. Voor de overige oppositiepartijen ligt deze kans onder de 10% per partij. Voor wat
betreft partijen die samen in het nieuws komen zien we dat de PVV de grootste kans heeft om in een
artikel voor te komen waarin ook een oppositiepartij genoemd wordt.

6 Dynamiek: 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)
2)
3)

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

6.1.1 Het totale nieuws over het ministerie
Hierbij kijken we naar de dagen waarin er in minstens een van de mediagroepen sprake was van
berichtgeving over het ministerie. Doen we dit niet dan vinden we hoge correlaties omdat er veel dagen
zijn waarin er geen nieuws over het ministerie te vinden is. In totaal vonden we 29 dagen waarop er
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 5,2%. Op 13
dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was waarop er 151
artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 7 mei 2011 toen bekend werd dat
minister De Jager een relatie heeft met een andere man. Vooral op de sociale media zorgde dit voor de
nodige aandacht. In tabel 15 geven we de correlaties tussen de mediagroepen weer over de hele
periode van het kabinet Rutte I. Hierbij hebben we Twitter onder de sociale media gerekend en als een
groep meegenomen.
We zien dat er veel significante correlaties zijn tussen alle mediumgroepen. De meest sterke correlatie
is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Blijkbaar berichten zij veelal op dezelfde
dagen over het ministerie van Financiën. De correlaties tussen de populaire en gratis kranten en tussen
de kwaliteits- en gratis kranten zijn een stuk minder sterk. De sociale media correleren van alle
mediagroepen het sterkste met de televisie en andersom ook. Hieruit blijkt dat televisie-journalisten
gebeurtenissen over het ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig achten als gebruikers van
sociale media. Het nieuws op televisie hangt minder samen met het nieuws in de kranten, waarvan nog
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het meest met de gratis kranten. De meeste correlaties in de tabel zijn sterk significant zijn. Dit
betekent dat de samenhang niet op toeval berust. De enige correlatie die niet significant is, is die tussen
de sociale media en de populaire kranten. Berichtgeving in deze media hangt dus niet significant met
elkaar samen.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire kranten

Sociale media

-

0.23***

0.22***

0.19***

0.26***

Gratis kranten

0.23***

-

0.23***

0.16***

0.11*

Kwaliteitskranten

0.22***

0.23***

-

0.68***

0.13**

Populaire kranten

0.19***

0.16***

0.68***

-

0.06

Sociale media

0.26***

0.11*

0.13**

0.06

-

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

6.1.2 Nieuwshups in de berichtgeving
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.
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Figuur 10. Aandacht voor het Ministerie van Financiën in de berichtgeving, per week.
Een nieuwshup is een dag waarop er een piek te zien is in de berichtgeving. De totale hoeveelheid van
het nieuws in de verschillende mediagroepen wordt hierbij gewogen en er wordt een maat vastgesteld
waarop er sprake is van een nieuwshup. Bij de weging gaan we uit van de dagbladen. Alle artikelen
tellen voor 1. De televisie telt zwaarder. Één uitzending telt voor 4. De sociale media daarentegen tellen
aanzienlijk lager. Iedere uiting op sociale media telt voor 1/8 mee. Deze weging hebben we opgeteld en
we hebben gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer er sprake is van een
standaardafwijking boven het gemiddeld aantal artikelen/items. Dit gemiddelde lag op 12,7 met een
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standaardafwijking van 10,2. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer
de totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 23. In totaal vonden we 47 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 verschillende mediagroepen tijdens
‘nieuwshups’.
Televisie
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire kranten

Sociale media

-

0.1

-0.27*

-0.24*

-0.11

0.1

-

-0.03

-0.08

-0.07

Kwaliteitskranten

-0.27*

-0.03

-

0.73***

-0.15

Populaire kranten

-0.24*

-0.08

0.73***

-

-0.18

-0.11

-0.07

-0.15

-0.18

-

Gratis kranten

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.)

In tabel 16 zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en televisie
en tussen populaire kranten en televisie is significant en negatief. Dit betekent dat televisie-journalisten
en journalisten van kwaliteitskranten/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 te zien. Dit betekent dat deze verschillende kranten op dezelfde momenten, dus binnen
dezelfde nieuwshups, berichten over gebeurtenissen rondom het ministerie. Voor de sociale media zijn
geen significante correlaties te zien.

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 6 nieuwsgolven in de berichtgeving. De karakteristieken van deze golven zullen we weergeven in
tabel 18 en hieronder bespreken, maar in tabel 17 geven we eerst de samenhang in berichtgeving
tussen de verschillende mediagroepen tijdens de dagen van deze mediagolven weer.
Tabel 17. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteitskranten

Populaire kranten

Sociale media

-

0.7***

0.7***

0.48***

0.65***

Gratis kranten

0.7***

-

0.97***

0.45**

0.56***

Kwaliteitskranten

0.7***

0.97***

-

0.4**

0.54***

Populaire kranten

0.48***

0.45**

0.4**

-

0.53***

Sociale media

0.65***

0.56***

0.54***

0.53***

-

*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.)
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In deze tabel zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Vooral tussen de
kwaliteitskranten en de gratis kranten is de samenhang groot. Een van de kenmerken van een
nieuwsgolf is niet alleen dat er op meerdere opeenvolgende dagen veel nieuws over een onderwerp
verschijnt, maar ook dat (veel) verschillende media over dat onderwerp berichten. Deze correlaties zijn
duidelijk terug te zien in de berichtgeving over het ministerie van Financiën.
Welke mediagroep de berichtgeving start en 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 Financiën
vonden we 2 nieuwsgolven van 3 dagen, 1 van 4 dagen, 2 nieuwsgolven van 5 dagen en 1 nieuwsgolf
van 6 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

Aantal
dagen

Totale
nieuws

Gem
nieuws

Belangrijkste
onderwerp

Teneur

Dominante media

1

16-21 mei
2011

6

358

59,7

Opvolging Wellink &
Griekenland

0,1

TV & Kwaliteit

2

14-18 juni
2011

5

178

35,6

Besluit rond steun
Griekenland

0,5

TV

3

13-17
sept 2011

5

443

88,6

Griekenland lijkt
failliet

-0,2

TV en social media

4

19-21
sept 2011

3

164

54,7

Prinsjesdag: het is
crisis

-0,1

Social media en
gratis

5

4-7 okt
2011

4

219

54,8

Finnen en onderpand
Griekenland

0,0

Alle kranten en
sociale media

6

7-9 dec
2011

3

91

30,3

Nog meer bezuinigen

-0,1

TV

De meeste nieuwsgolven gaan over de crisis in en de noodhulp aan Griekenland (4 van de 6). Daarnaast
ontstaat er een nieuwsgolf rondom Prinsjesdag en een nieuwsgolf rondom de aankondiging van meer
bezuinigingen. De langste nieuwsgolf duurt 6 dagen en gaat over de crisis in Griekenland en de
opvolging van Nout Wellink bij De Nederlandsche Bank.
Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 4,3 dagen. Het aantal berichten varieert van 91 tot maximaal 443
berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert van 30 tot 89 berichten. In de nieuwsgolven die het
langste duren wordt veel televisienieuws gevonden. In de golven die minder lang duren spelen de
sociale media een rol. Ook in nieuwsgolven met veel artikelen per dag komen veel reacties in de sociale
media voor.
In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving over het ministerie tijdens deze nieuwsgolven
wisselend is, maar schommelt rond een neutrale teneur. De teneur in de berichtgeving varieert van -0,2
in het nieuws over het mogelijke faillissement van Griekenland tot 0,5 een paar maanden eerder
wanneer de Kamer besluit de Grieken te steunen. De opstelling in Europa van minister De Jager wordt
daar geprezen. De teneur is ook licht negatief wanneer er plannen voor nog meer bezuinigingen in het
nieuws komen.

28

7 Bevindingen


Het ministerie komt gemiddeld in 138 artikelen voor per week. Minister De Jager komt veel
vaker voor in artikelen over het ministerie van Financiën dan staatssecretaris Weekers. De
Jager en Weekers komen niet vaak samen voor in het nieuws. De teneur is tijdens de grote
pieken in media-aandacht neutraal of zeer licht negatief dan wel zeer licht positief.



Uit het onderzoek blijkt dat de Eurocrisis het grooste onderwerp is in de berichtgeving. Ook de
bezuinigingen komen veelvuldig voor, terwijl Bonussen en Belastingen aanzienlijk kleindere
onderwerpen zijn.



De kwaliteitskranten berichten veel over drie van de vier thema’s: over Belastingen, de
Eurocrisis en over Bezuinigingen en begroting. In de populaire kranten, het journaal, sociale
media en in de actualiteitenprogramma’s wordt het meeste aandacht besteed aan het thema
belastingen. In de populaire kranten en in het journaal wordt daarnaast ook nog redelijk wat
aandacht besteed aan de eurocrisis. In de gratis kranten ligt de focus juist op bezuinigingen en
begroting en wordt ook over de eurocrisis bericht. Op Twitter is als enige de meeste aandacht
voor de staatssteun en bonussen van banken.



Voor het ministerie van Financiën zijn vooral internationale organisaties en actoren uit de
maatschappij belangrijke stakeholders in het nieuws. Voor de thema’s Belastingen en
Staatssteun en bonussen banken zijn de maatschappelijke actoren, waaronder burgers en
banken, het belangrijkst. In nieuws over Belastingen komen echter ook vaak internationale
organisaties voor. Voor de thema’s Eurocrisis en Bezuiniging en begroting zijn internationale
organisaties, waaronder de EU en het IMF, juist de belangrijkste stakeholder. Bij beide thema’s
komen echter ook maatschappelijke actoren veelvuldig voor.



In het nieuws over alle thema’s komen de coalitiepartijen het meest voor. Vooral het CDA, de
partij van minister De Jager, verschijnt vaak in de berichtgeving over de thema’s.



Uit de analyse van het algehele nieuws blijkt dat de meeste media sterk met elkaar
samenhangen. De meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en
kwaliteitskranten. De televisie en de sociale media correleren ook met elkaar. Er is echter geen
significante correlatie zichtbaar tussen sociale media en populaire kranten.



Uit de analyse van de nieuwshups blijkt dat gebruikers van sociale media en journalisten van
kwaliteits- en populaire kranten niet tegelijkertijd over het ministerie van Financiën schrijven.
De populaire kranten berichten wel tegelijkertijd met de kwaliteitskranten over het ministerie.



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



Bij de nieuwsgolven in het nieuws over het ministerie spelen sociale media en televisienieuws
een belangrijke rol. In de nieuwsgolven met veel items per dag wordt vaak gereageerd op de
sociale media. In lange nieuwsgolven komt vaak televisienieuws voor. Vier van de zes
nieuwsgolven gaan over de crisis in Griekenland en de noodhulp aan dit land. Gemiddeld duren
de nieuwsgolven ongeveer 4 dagen en er worden gemiddeld 30 tot 89 artikelen/items per dag
gepubliceerd.
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Bijlage: Verantwoording zoektermen
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoektermen om artikelen voor het
ministerie van Financiën en de bijbehorende onderwerpen en stakeholders te vinden.
Zoekterm Ministerie
De zoekterm voor het ministerie van Financiën bestaat uit het ministerie en haar bewindspersonen.
Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Financiën 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 Financiën van andere landen
gaan niet worden meegenomen in de selectie.
Zoektermen Thema’s
De zoektermen voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen van
artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoektermen verder
gespecificeerd, waardoor deze zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema vinden.
Zoektermen Stakeholders
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoektermen zijn op de volgende manieren gevonden. Ten
eerste door de stakeholders die het ministerie van Financiën zelf op hun website noemen toe te voegen
aan de zoekterm. Ten tweede door in de artikelen over het ministerie te lezen en te kijken welke
stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan de zoekterm. Deze manier van het
verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders die is meegenomen niet uitputtend
is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie gespecificeerde stakeholders in de
zoektermen terugkomen.
Groepen Stakeholders
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zeven groepen. Ten eerste is er de groep
“ministerie”, waaronder het ministerie van Financiën en de bewindspersonen De Jager en Weekers
worden geschaard. Hierbij wordt niet meer de volledige zoekterm gebruikt, die is ingezet voor het
vinden van de data voor het gehele ministerie, omdat er in de dataset wordt gezocht die alleen uit
artikelen bestaat die met deze volledige zoekterm gevonden zijn.
De tweede groep is “experts”. Onder experts verstaan we onafhankelijke deskundigen die hun mening
geven over een bepaald onderwerp. Dit zijn bijvoorbeeld wetenschappers of mensen van een
(onderzoeks)instituut dat niet direct betrokken is bij het ministerie van Financiën. Om deze reden zijn
in de zoekstring de woorden hoogleraar, professor, onderzoeker en expert meegenomen. Daarnaast
kwamen er uit de artikelen nog diverse namen van deskundigen naar voren die ook aan de zoekterm
zijn toegevoegd.
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
over het ministerie van Financiën zijn aan de zoekterm toegevoegd.
De vierde groep is “uitvoering en toezicht”. Hieronder vallen organisaties die onder het ministerie
vallen, maar een uitvoerende of toezichthoudende taak hebben. Voorbeelden hiervan zijn de
belastingdienst en DNB. 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.
De zesde groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Financiën, bijvoorbeeld banken en verzekeraars.
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De laatste groep is de groep van “internationale organisaties”, waaronder internationale organisaties
vallen, waarmee het ministerie van Financiën te maken heeft, bijvoorbeeld de Europese Unie en het
IMF.
Het kan zijn dat een bepaalde stakeholder in twee groepen past. Er is dan door onze onderzoekers
gekozen in welke categorie deze specifieke stakeholder thuis hoort. In het rapport staat duidelijk
aangegeven in welke groep een bepaalde actor is geplaatst.
Zoektermen politieke partijen
Voor politieke partijen zijn alle partijen meegenomen die tijdens de onderzoeksperiode zitting hadden
in de Tweede Kamer. De zoektermen voor deze partijen bestaan uit de naam en afkortingen van de
betreffende partij en de naam en functie van de partijleider.

Zoektermen
Bewindspersonen:
#de jager#("jan/cda*/minister jager"~5) OR ("christen democratisch appel" AND "de jager")
#weekers#("frans/vvd*/staatssecretaris weekers"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie"
AND weekers)

Thema’s:
#Belastingen#(belasting* OR btw*)
#Eurocrisis inclusief noodhulp Griekenland)#(esm OR eurocrisis OR schuldencrisis OR noodhulp OR
noodpakket OR noodfonds OR steunpakket OR "steun/miljardensteun
eu*/brussel/griekenland/spanje/itali*/portugal/ierland"~5 OR "stabiliteit euro*"~5 OR
stabiliteitspact OR begrotingsregel*)
#Staatssteun en bonussen banken#bonussen NOT ("code banken" staatssteun "staatssteun banken"~5
"bonus*/belonings* bank*"~5 bankierseed bankenbelasting bonaneren*)
#Bezuinigingen en begroting#(financieringstekort* "bezuinig*/begroting*/staatsschuld
nederland*/jager"~10)

Stakeholders:
B#Ministerie#("ministerie van financien" OR "de jager" OR weekers)
B#Experts#((hooglera* OR onderzoeker* OR professor*) OR ((expert OR experts) NOT (IMF OR ECB)))
B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
OR CPB OR "centraal planbureau" OR "centraal bureau voor de statistiek" OR CBS)
B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR
belastingdienst OR "nederlandsche bank" OR DNB OR "Autoriteit Financiele Markten" OR AFM OR
"commissie de wit")
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B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR
VNO* OR CNV OR "vereniging van banken" OR NVB OR "vereniging van effectenbezitters" OR VEB OR
"Vereniging van Makelaars" OR NVM OR "vereniging eigen huis" OR VEH)
B#Maatschappij#((burgers OR burger OR banken OR verzekeraars) NOT ("nederlandsche bank" OR
DNB OR "Autoriteit Financiele Markten" OR AFM OR "commissie de wit" OR VNG OR "vereniging van
nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR VNO* OR CNV))
B#internationale organisaties#("europe* unie/commissie/parlement/raad/minister*/hof" OR
"internationaal monetair fonds" OR IMF OR "europese centrale bank" OR ECB)
Partijen:
A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvdleider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3)
A#PvdA#(pvda "partij van de arbeid"
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider
cohen"~3)
A#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvvleider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3)
A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cdaleider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3)
A#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("sp!ts"))
A#D66#(d66 "democraten 66" "demoncraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider
pechtold"~3)
A#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/glleider/groenlinksleider/partijleider sap"~3)
A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3)
A#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvdd-leider/partijleider
thieme"~3)
A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)
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