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Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

1 Inleiding 
In 2009 heeft Benchmarken Benchlearning Rijk een benchmark uitgevoerd waarin de directoraten-
generaal 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 Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken 
bewindspersonen minister Kamp en staatssecretaris De Krom. Hierbij worden de volgende 
onderzoeksvragen beantwoord: 

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

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

 Hoe ziet de dynamiek van het nieuws 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 Gratis dagbladen Televisie-programma’s Social media 

de Volkskrant Metro  

 

NOS 8 uur Journaal Fok.nl 

NRC Handelsblad Sp!ts Nieuwsuur GeenStijl.nl 

Trouw De Pers DWDD Twitter* 

De Telegraaf  Vandaag de Dag  

Algemeen Dagblad  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.  

 

                                                             

1 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..  
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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 fstakeholderanalyse. De gevonden woorden vormen samen een cluster, 
oftewel een onderwerp, in het nieuws. Deze onderwerpen kunnen vervolgens bekeken worden in 
combinatie met andere onderwerpen, met verschillende stakeholders etc. zodat we een globaal 
netwerk kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is dat je niet van te voren hoeft 
te bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de data voortkomen. 

Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n 
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee 
verschillende clusters in een artikel voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 stakeholders en objecten heel specifiek zijn, zoals personen, 
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral gaan om publiciteit 

De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien 
vooral om de vraag of de coalitie plus 
gedoogpartner  PVV een meerderheid zal halen 
of niet. Het CDA en VVD hebben strategisch 
gestemd om dit te bewerkstelligen. 

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

In Noorwegen is de man opgepakt die gisteren een 
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 

Wilders is vrijgesproken door de rechtbank in 
Amsterdam. Volgens de rechter is er geen 
sprake van haatzaaien. Wilders en advocaat 
Moszkowicz reageerden verheugd. 
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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 ‘Sociale Zekerheid’  veel specifieke issues 
zoals ‘bezuinigingen’, met daaronder nog specifieker bv ‘aow-partnertoeslag’.  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 
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onverwachten gebeurtenissen eerder nieuwswaardig gevonden dan een doorwrochte discussie over  
beleid. Ook zijn media eerder geneigd zich te richten op persoonlijke kenmerken van bewindspersonen 
in plaats van hun mening over prangende issues. Om deze reden kijken we allereerst naar de aandacht 
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 Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het 

nieuws 

Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 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. 

Gemiddeld komt het ministerie van SZW in 76 artikelen per week in het nieuws. Dit aantal kan sterk 
verschillen van week tot week, met 9 artikelen over het ministerie in de week met relatief de minste 
media-aandacht2, tegenover 435 artikelen in de week met de meeste media-aandacht. Hieronder 
bespreken we de meest opvallende pieken in de grafiek in chronologische volgorde. 

 

                                                             

2 De laatste week in de onderzoeksperiode, week 17 van 2012, is hierbij niet meegeteld, omdat deze niet als 
volledige week is meegenomen in het onderzoek. 



 7 

 

Figuur 1. Aandacht voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de 
berichtgeving.  

Week 45, 2010: In deze week wordt vooral bericht over de verhoging van de rekenrente, een 
maatregel die de pensioenfondsen voorstaan, maar die minister Kamp echter niet wil doorvoeren. 
“Kamp botst over rente pensioen” (De Telegraaf, 11 november 2010). Hierover wordt ook op Twitter 
veel bericht: “Kamp: geen hogere rekenrente pensioenfondsen” (Twitter, 12 november 2010). Ook 
wordt er bericht over het uitbreiden van het vaderverlof: “Een meerderheid van de Tweede Kamer wil 

het vaderverlof na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen” (Metro, 11 november 
2010).   

Week 7, 2011: De piek in de media-aandacht wordt vooral veroorzaakt door de discussie die op Fok.nl 
ontstaat over de artikelen: “Minister Kamp hakt in sociale zekerheid” en “Minister Kamp moet zich niet 
rijk rekenen” (19 februari 2011). “De hele sociale zekerheid moet op de schop. Door de vergrijzing 
dreigen de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Arbeidsongeschiktheidswet en de Nabestaandenwet 
onbetaalbaar te worden. Daarvoor waarschuwt VVD-minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vandaag in 
de Volkskrant.” (de Volkskrant, 19 februari 2011). Ook op Twitter verschijnen berichten over het 
feit dat minister Kamp in de sociale zekerheid wil hakken. 

Week 16 & 17, 2011: In deze periode verschijnen er berichten in de media over minister Kamp die 
Bulgaren en Roemenen, die in de tuinbouw sector in Nederland willen werken, werkvergunningen wil 
ontzeggen: “Tuinders: Kamp te streng voor Bulgaren. 'Minister kan Oost-Europese arbeiders niet 

zomaar werkvergunning weigeren'” (Trouw, 18 april 2011). Later, in de tweede week, volgt 
berichtgeving: “Kamp trotseert parlement en houdt vast aan weren Roemenen en Bulgaren” (NRC 

Handelsblad, 29 april 2011). Ook verschijnen er in deze weken berichten over verhoging van de 
aow-leeftijd: “AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 jaar” (NRC Handelsblad, 30 april 2011). Ook wordt er 
gesproken over het pensioen van ZZP-ers: “Minister Kamp (sociale zaken) laat onderzoeken hoe de 
pensioenvoorziening voor zelfstandigen te verbeteren is.” (Trouw, 28 april 2011).  

Week 25&26, 2011: Twijfel over pensioenplan groeit (Trouw, 21 juni 2011). “Akkoord pensioenen 
staat op losse schroeven” (de Volkskrant, 22 juni 2011). In deze week barst het debat over het nieuwe 
pensioenakkoord los. “Kamp kan in pensioendebat kritische Kamer verwachten” (NRC Handelsblad, 28 
juni 2011). “Het verlossende woord over de toekomst van het pensioenakkoord moet van Abvakabo 
FNV komen” (NRC Handelsblad, 26 juli 2011). “Kabinet probeert lage inkomens alsnog te ontzien. De 
Tweede Kamer stemt niet zomaar in met de nieuwe pensioenwet.” (Trouw, 30 juni 2011). Ook leid 
het pensioendebat tot interne onenigheid binnen de FNV: “Het pensioendossier is uitgegroeid tot 

een ware soap, met ruzies binnen FNV als rode draad” (de Volkskrant, 02 juli 2011). 
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Week 37, 2011: De hoge piek in deze week is vooral te wijten aan een explosie van berichtgeving over 
het pensioenakkoord op Twitter. Ook in de kranten wordt veel bericht over de strubbelingen rondom 
het akkoord. De FNV-bonden zijn onderling verdeeld over het pensioenakkoord en ook de PvdA kan 
nog roet in het eten gooien: “Cruciale dag voor pensioenen. Spanning stijgt over stemming bij FNV-
bonden” (De Telegraaf, 12 september 2011). “Verdeeldheid in FNV zit erg diep” (de Volkskrant, 13 
september 2011). “Door de scheuring in de FNV ligt de hete aardappel van het pensioen-probleem 
plotseling op het Binnenhof. Veel gaat afhangen van de opstelling van oppositiepartij PvdA” (de 
Volkskrant, 14 september 2011). “PvdA kan akkoord maken of breken” (Trouw, 15 september 2011). 
“Vandaag is het erop of eronder voor het pensioenakkoord. De vakbond FNV Bouw beslist over steun. 
Als die komt, is de FNV overstag en incasseert minister Kamp victorie.” (de Volkskrant, 17 september 
2011). 

Week 49 & 50, 2011: In deze weken volgen berichten over aanpassingen aan het pensioenakkoord 
voor zware beroepen en lagere inkomens. “Kamp komt PvdA tegemoet in pensioenplan” (Trouw, 7 
december 2011). “Werknemers met laagbetaalde, zware beroepen kunnen ook in de toekomst nog op 
hun 65ste met pensioen.” (de Volkskrant, 6 december 2011). “Kamp belooft lagere inkomens te ontzien 
bij verhoging AOW-leeftijd.” (Algemeen Dagblad, 7 december 2011). Ook verschijnen er berichten over 
het functioneren van minister Kamp: “Stoïcijns. Een minister die onverstoorbaar zijn plannen uitvoert 
en het conflict niet opzoekt. En iemand die zijn dossiers kent.” (NRC Handelsblad, 13 december 1011).  
“'Doener' Kamp zal zware klus nooit uit de weg gaan” (Trouw, 13 december 2011). “Henk Kamp Aso 
van het Jaar” (Sp!ts, 14 december 2011). Ook komt er kritiek op de plannen van minister Kamp voor 

bijstands-gerechtigden: “Kamp jaagt WW'ers de 'verelendung' in.  Als het aan minister Kamp ligt, zullen 
uitkeringsgerechtigden moeten verhuizen om slecht betaald en ongezond flexwerk te verrichten.” (de 
Volkskrant, 14 december 2011). “Er zijn twijfels in de Tweede Kamer over het opleggen van een 
verhuisplicht aan mensen in de bijstand voor het bemachtigen van een baan.” (Trouw, 16 december 
2011). 

Week 5&6, 2012: In deze weken zien we veel berichtgeving over de wet Werken Naar Vermogen. De 
toon van dit nieuws is kritisch. “”Wie kan werken, moet dat ook doen. Letterlijk staat dit in de memorie 
van toelichting op het wetsvoorstel dat staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken, VVD) gisteren 

naar de Tweede Kamer stuurde.” (NRC Handelsblad 2 februari 2012). “Dit is welzeker een asociaal 
voorstel.” (Algemeen Dagblad, lezersbrief, 3 februari 2012). “Staatssecretaris Paul de Krom ligt niet 
wakker van de kritiek op zijn wetsvoorstel Wet werken naar vermogen” (Algemeen Dagblad, 2 februari 
2012).  

In de tweede week komen berichten naar voren over het polenmeldpunt van Geert Wilders, die de 
klachten wil doorspelen aan minister Kamp: “Dat meldpunt begon vandaag op de website van de PVV. 
Mensen kunnen er ,,overlast, vervuiling en verdringing op de arbeidsmarkt" door ,,Midden- en Oost-
Europeanen" melden. De partij van Wilders wil de klachten verzamelen en doorspelen aan minister 
Henk Kamp (Werkgelegenheid, VVD).” (NRC Handelsblad, 8 februari 2012). 

Week 16, 2012: Ook de laatste piek in de berichtgeving wordt veroorzaakt door veel berichten op 

Twitter, dit maal over verschillende wetten: “Kabinet scherpt ziektewet aan”, “Kamp gaat draagvlak 

cao-afspraken onderzoeken” en “De Krom loodst 'nieuwe bijstand' door Kamer”. In de kranten 
verschijnt het volgende bericht: “Kamer akkoord met hervorming sociale zekerheid. Bezuiniging van 
1,8 miljard. De sociale werkplaatsen en de regeling voor jonggehandicapten worden grotendeels 
samengevoegd met de bijstand” (de Volkskrant 20 april 2012).  

 

4.1 Het ministerie versus de bewindspersonen 

Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. Daarbij is de minister 
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws over 
het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris gaat. Tevens 
kijken we naar de mate waarin nieuws over de minister en staatssecretaris ook over het ministerie gaat 
en wat de kans is dat beide bewindspersonen samen in het nieuws komen.  
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Tabel 2. Kans dat de bewindspersonen worden genoemd in het nieuws over het ministerie. 

  SZW Kamp de Krom 

SZW - 78,2% 78,8% 

Kamp 66,4% - 7,6% 

de Krom 12,3% 1,4% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholders 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 SZW (kolom) ook  
minister Kamp (rij) genoemd wordt is 66,4%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister Kamp (kolom) 
ook het ministerie van SZW (rij) genoemd wordt, is 78,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de 
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) 
gebruikt. 

Uit tabel 2 blijkt dat als het nieuws over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat, de 
kans dat minister Kamp in dit nieuws voorkomt 66,4% is en de kans dat staatssecretaris de Krom 
wordt genoemd slechts 12,3% is. Hieruit blijkt dat de minister duidelijk meer voorkomt in het nieuws 
over zijn ministerie dan de staatssecretaris, zoals ook al werd aangetoond in bovenstaande grafiek. 
Andersom blijkt dat wanneer het nieuws over een van beide bewindspersonen gaat, er voor beiden een 
kans van ongeveer 78% is dat ook het ministerie in het artikel voorkomt. Beide bewindspersonen 
komen weinig in het nieuws zonder dat ook het ministerie genoemd wordt.  

De taken van de bewindspersonen zijn zoals gezegd gescheiden en dit is ook te zien in de berichtgeving.  
Uit de tabel blijkt dan ook dat de twee bewindspersonen niet vaak samen voorkomen in het nieuws. Als 
Henk Kamp in het nieuws voorkomt is de kans slechts 1,4% dat ook staatssecretaris De Krom wordt 
genoemd. Andersom is de kans 7,6% dat minister Kamp genoemd wordt in het nieuws over Paul de 
Krom. Dit is een indicatie dat de minister en de staatssecretaris met andere onderwerpen in het nieuws 
komen. 

 

4.2 De bewindspersonen in het nieuws 

Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister Kamp als staatssecretaris 
de Krom, te beginnen met de minister. Naast de hoeveelheid nieuws, die in de figuren 2 en 3 is 
weergegeven met de rode lijn, geven we ook de teneur van de berichtgeving over de minister en 
staatssecretaris weer. Deze is weergegeven in de groene 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. 
 

4.2.1 De minister in het nieuws 

Minister Kamp komt gemiddeld in 61 artikelen per week in het nieuws, wat in praktijk ligt tussen de 5 
en 426 artikelen in een week. Afgezien van de piek van 426 artikelen komt het aantal artikelen waarin 
de minister genoemd wordt in een week nog een aantal keer boven de 100 artikelen, maar niet boven 
de 150.  
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Figuur 2. Hoeveelheid nieuws over minister Kamp per week. 

De pieken gaan met name over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de perikelen rond het 
pensioenakkoord, zoals we hierboven reeds zagen. De piek in week 7, 2011 wordt veroorzaakt door 
veel Twitterberichten en reacties op Fok.nl over het feit dat Henk Kamp in de sociale zekerheid “hakt” 
(19 februari 2011).  In week 26, 2011, komt minister Kamp wederom veel in het nieuws, met als 
onderwerp de hervorming van het pensioenstelsel. De grootste piek in de berichtgeving over minister 
Kamp is te zien in week 37, 2011, wanneer de twee grootste FNV-bonden uit het overleg over het 
nieuwe pensioenakkoord stappen en er sprake is van een scheuring binnen de FNV. In week 6, 2012, 
komt Henk Kamp in het nieuws, omdat hij wil snijden in de kinderregelingen en in week 14, 2012, door 
de botsing van Kamp met de gemeente Amsterdam, die stages aan wil bieden aan illegale jongeren. 

 

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws 

 

 

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris De Krom per week. 
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Als we figuur 3 met figuur 2 vergelijken blijkt dat er in de media veel meer aandacht is voor minister 
Kamp dan voor staatssecretaris De Krom. De staatssecretaris komt gemiddeld in 11 artikelen per week 
in het nieuws; per week varieert dit van 0 tot 90 artikelen. De enige week waarin staatssecretaris de 
Krom vaker in het nieuws komt dan zijn minister is in week 21, 2011, wanneer er in de kranten en op 
Twitter berichten verschijnen over de botsing van staatssecretaris De Krom met een groot deel van de 
Tweede Kamerleden over de Wet Werken naar Vermogen. Ook de wat hogere piek in week 5, 2012, 
wordt veroorzaakt door berichtgeving over deze nieuwe wet. De grootste piek voor staatssecretaris De 
Krom is te zien in week 16, 2012, wanneer er op Twitter veel berichten verschijnen over De Krom, die 
de “nieuwe bijstand” door de kamer loodst (19 april 2012).  

Als gekeken wordt naar de teneur van de berichtgeving over beide bewindspersonen, blijkt dat 
minister Kamp veel positiever in het nieuws komt dan staatssecretaris de Krom. De teneur voor 
minister Kamp is meestal boven de 0. Slechts in twee weken komt de minister negatief in het nieuws. 
De teneur voor Paul de Krom is veel negatiever en komt zelden boven 0 uit. De negatieve publiciteit 
over de Wet Werken naar Vermogen lijkt de staatssecretaris parten te spelen. 

 

5 De thema’s 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 Buitenlandse Zaken. 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 Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar bewindspersonen.  De 
20 gevonden clusters komen uit op in totaal 9 thema’s. Het totaal geeft aan hoeveel van het totale 
nieuws over het ministerie in de mediagroep wordt gevormd door deze thema’s. 

 

Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie en haar bewindspersonen 

Thema's Dagbladen NOS Journaal Actualiteiten GeenStijl.nl Fok.nl 

sociale zekerheid 12,2% 4,5% 2,9% 9,7% 7,9% 

onrust midden-oosten 8,0% 8,3% 3,1% 0,4% 7,6% 

Pensioenakkoord 7,9% 2,5% 3,2% 1,4% 1,6% 

problematiek derde wereld, vluchtelingen 6,2% 0,8% 2,9% 3,7% 0,5% 

Pensioenstelsel 5,8% 0,7% 1,6% 2,5% 6,0% 

Eurocrisis 5,3% 19,8% 15,8% 8,8% 1,1% 

politiek algemeen 5,2% 5,9% 4,1% 2,1% 5,8% 

missie Afghanistan 4,2% 1,1% 1,6% 4,1% 0,4% 

Elfstedentocht 1,9% 4,4% 2,0% 2,7% 0,6% 

Totaal 56,7% 48,0% 37,2% 35,5% 31,5% 

 

In de tabel valt op dat er slechts een klein aantal clusters is gevonden die daadwerkelijk betrekking 
hebben op sociale zaken en werkgelegenheid. Ten eerste wordt er in de dagbladen en op internet veel 
bericht over sociale zekerheid. Dit komt doordat minister Kamp het hele sociale zekerheidsstelsel op de 
schop wil nemen in verband met de vergrijzing. Daarnaast wordt er in de dagbladen veel bericht over 
het pensioenakkoord. Dit hangt samen met de berichtgeving over het pensioenstelsel en de 
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veranderingen daaraan op Europees niveau. Als laatste wordt op de televisie, zowel in het NOS Journaal 
als in de actualiteitenrubrieken veel gesproken over het effect van eurocrisis op het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral het effect van de eurocrisis op pensioenfondsen en 
werkgelegenheid wordt besproken.  

 

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 staan de 
thema’s weergegeven waarmee minister Kamp en staatssecretaris De Krom met name werden 
geassocieerd in de berichtgeving. Hierbij zeggen de absolute aantallen die tussen de bewindspersoon 
en de thema’s staan niet zoveel: zij geven slechts een indicatie van de sterkte van het verband tussen de 
bewindspersoon en het betreffende thema. Dit hebben we ook weergegeven door middel van een 
dikkere of minder dikke lijn. 

 

  
Figuur 4. Mate van associatie tussen minister Kamp en thema’s 

Minister Kamp wordt vooral geassocieerd met de thema’s die in het totale nieuws ook al als belangrijk 
uit de bus kwamen: sociale zekerheid, het pensioenakkoord en het pensioenstelsel. 

 

 

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

Staatssecretaris de Krom wordt alleen geassocieerd met het thema sociale zekerheid. Dit komt vooral 
door zijn inzet voor de Wet Werken naar Vermogen. 

 

5.2 Gekozen thema’s 

Uit de hiervoor genoemde thema’s worden er vier nader onderzocht. Deze thema’s zijn: 

 Pensioenakkoord en pensioenstelsel 
 Sociale zekerheid 
 Kinderbijslag en kinderopvang 
 Wet werken naar vermogen 

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

  Ministerie 
Pensioenakkoord/ 
pensioenstelsel 

Sociale 
zekerheid 

Kinderbijslag en 
kinderopvang 

Wet werken naar 
vermogen 

Ministerie - 82,6% 80,5% 83,8% 83,2% 

Pensioenakkoord en 
pensioenstelsel 25,0% - 19,6% 10,0% 13,6% 

Sociale zekerheid 21,2% 17,0% - 16,7% 72,2% 

Kinderbijslag en 
kinderopvang 6,6% 2,6% 5,0% - 4,4% 

Wet werken naar 
vermogen 2,0% 1,1% 6,6% 1,3% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee thema’s of stakeholders 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 SZW (kolom) ook 
het thema pensioenakkoord en pensioenstelsel (rij) genoemd wordt is 25.0%. Andersom geldt: de kans dat in een 
artikel over het thema pensioenakkoord en pensioenstelsel (kolom) ook het ministerie van SZW (rij) genoemd wordt, 
is 82,6%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood 
(laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt  

 

Uit het overzicht blijkt dat, in de berichtgeving over het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, in de door ons onderzochte media de meeste aandacht wordt besteed aan de 
onderwerpen pensioenakkoord en sociale zekerheid. Wanneer het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het nieuws genoemd wordt, is er 25% kans dat het nieuws over het 
pensioenakkoord of het pensioenstelsel gaat. Voor het thema sociale zekerheid is dit percentage 21,2%. 
De kans op nieuws over kinderbijslag en kinderopvang of de wet Werken naar Vermogen is aanzienlijk 
kleiner (respectievelijk 6,6% en 2%). 

Als het nieuws over een van de vier thema’s gaat, wordt het ministerie in 80% tot 84% van de gevallen 
ook in dit nieuws genoemd. Deze hoge getallen zijn te verklaren door de selectie van het nieuws: het 
onderzoek wordt uitgevoerd op het nieuws dat al over het ministerie en de bewindspersonen gaat. Ook 
valt op dat als het in de media over de wet werken naar vermogen gaat, er ook 72,2% kans bestaat dat 
het nieuws over sociale zekerheid gaat. Een logisch gevolg van het feit dat de wet onderdeel uitmaakt 
van het sociale zekerheidsstelsel. 

 

In tabel 5 is in een schema weergegeven hoe vaak er over de vier thema’s gesproken wordt in de 
verschillende mediagroepen. Uit de tabel blijkt dat het meeste nieuws over de onderwerpen te vinden 
is in de kwaliteitskranten. Zelfs meer dan 50% van het nieuws over de wet Werken naar Vermogen 
verschijnt in deze mediagroep. Voor de grotere thema’s over pensioen en sociale zekerheid, verschijnt 
33% tot 37% in kwaliteitskranten. Populaire kranten berichten verhoudingsgewijs juist het meeste 
over kinderbijslag en kinderopvang, de thema’s waar kwaliteitskranten van de vier thema’s het minst 
over berichten. Ook de gratis kranten berichten verhoudingsgewijs het meeste over dit onderwerp. In 
het journaal wordt het meeste aandacht besteed aan sociale zekerheid. Ook de 
actualiteitenprogramma’s geven het meeste aandacht aan dit thema. In de sociale media (Fok.nl en 
Geenstijl) wordt vooral gediscussieerd over de sociale zekerheid, maar ook het thema kinderopvang en 
kinderbijslag krijgt relatief veel aandacht op de fora. Op Twitter wordt, net als in de kwaliteitskranten, 
veel aandacht besteed aan elk van de vier thema’s, maar vooral het pensioenakkoord en nieuws over 
kinderbijslag en opvang krijgen verhoudingsgewijs veel aandacht in dit medium.  
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Tabel 5. Aandacht voor thema’s per mediumgroep. 

 

Pensioenakkoord 
en pensioenstelsel 

Sociale 
zekerheid 

Kinderbijslag en 
kinderopvang 

Wet werken naar 
vermogen Totaal 

  N In% N In% N In% N In% N In% 

Kwaliteitskranten 570 32,9 570 36,9 131 28 70 51,1 1341 34,6 

Populaire kranten 234 13,5 198 12,8 69 14,7 15 10,9 516 13,3 

Gratis kranten 64 3,7 90 5,8 36 7,7 6 4,4 196 5,1 

Journaal 30 1,7 34 2,2 3 0,6 0 0 67 1,7 

Actualiteiten 79 4,6 119 7,7 20 4,3 1 0,7 219 5,6 

Sociale media 72 4,2 126 8,2 31 6,6 4 2,9 233 6 

Twitter 681 39,4 409 26,5 178 38 41 29,9 1309 33,7 

Totaal 1730 100 1546 100 468 100 137 100 3881 100 

 

 

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 
stakeholders, zoals belangengroepen, protestgroepen of bedrijven, die vaak in het nieuws over een 
bepaald thema genoemd worden3. Zie bijlage 1 voor een verantwoording van de gekozen stakeholders. 

 

Tabel 6. Relevante stakeholders in de berichtgeving over het ministerie. 

Categorieën Stakeholders 

Ministerie Ministerie SZW, Paul de Krom, Henk Kamp 

Experts Hoogleraren, onderzoekers, professoren, Harry Vogels 

Kennisinstituten SER, CrossOver, RWI, adviesorganisaties, kennisinstituten, adviesbureaus, CPB, 
CBS 

Uitvoering/toezicht  UWV, DNB, SVB, gemeenten, provincies 

Brancheorganisaties VNG, Divosa, FNV, VNO-NCW, MKB Nederland, CNV, Cedris, MO-groep, 
Brancheorganisatie Kinderopvang,  MHP, vakbond de Unie, vakbonden en 
werkgeversorganisaties 

Maatschappij Burgers, kinderopvang, werklozen, werknemers, werkgevers, pensioenfondsen, 
bedrijven 

 

Nu de vier te onderzoeken thema’s zijn gekozen en de bij het ministerie horende stakeholders zijn 
benoemd, wordt er per thema bekeken hoe het thema in het nieuws voorkomt. Hierbij wordt gekeken 
naar de pieken in de berichtgeving over het thema, welke stakeholders er voorkomen in het nieuws 
over het thema en welke politiek partijen worden geassocieerd met het thema.   

                                                             

3 Deze lijst is gebaseerd op een analyse van de websites en de mediaberichtgeving en is derhalve niet uitputtend. 
Zie voor toelichting de verantwoording bij het onderzoek. 
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5.4 Thema 1: Pensioenakkoord en Pensioenstelsel 

In figuur 6 wordt de aandacht voor het thema pensioenakkoord en pensioenstelsel weergegeven in het 
aantal artikelen per maand.  

 

Figuur 6. Overzicht van de berichtgeving over het thema Pensioenakkoord en Pensioenstelsel 
per maand. 

November 2010: De eerste piek is te zien in november 2010, wanneer het debat over de verhoging van 
de pensioenleeftijd oplaait. In het artikel “Kabinet botst met PVV over pensioenen” komt naar voren dat 
de PVV het niet eens is met het kabinet, dat de AOW-leeftijd naar 67 jaar wil verhogen (NRC 
Handelsblad, 11 november 2010). Ook wordt er in deze maand bericht dat de pensioenpremies nog niet 
omhoog gaan, omdat de DNB de pensioenfondsen nog wat extra tijd geeft om orde op zaken te stellen 
(De Telegraaf, 02 november 2010).  

April 2011: Een tweede opleving is te zien in april 2011, wanneer het kabinet besluit om vanaf 2020 
de pensioenleeftijd te verhogen naar 66 jaar (NRC Handelsblad, 30 april 2011). In juni 2011 is er 
opnieuw een opleving te zien, omdat in deze maand het pensioenakkoord tussen het ministerie en de 
sociale partners is gesloten. In deze maand komt er ook veel kritiek op dit akkoord. Het akkoord zou 
oneerlijk zijn en ervoor zorgen dat jongeren minder pensioen krijgen dan ouderen (Sp!ts, 22 juni 
2011). Ook leidt het akkoord tot onenigheid binnen de FNV over het akkoord (Trouw, 23 juni 2011). 

September 2011: In september 2011 is er weer een piek te zien in de berichtgeving, omdat er nieuw 
overleg is over het pensioenakkoord tussen de regering en de sociale partners, waarbij de FNV 
verdeeld is (NRC Handelsblad, 13 september 2011). In deze maand wordt daaropvolgend door de 
Tweede Kamer, door middel van steun van de PvdA, het groene licht gegeven aan het pensioenakkoord 
(De Telegraaf, 15 september 2011).  

 

5.4.1 Pensioenakkoord en Pensioenstelsel: Stakeholders 

Hieronder bekijken we voor de eerder besproken groepen stakeholders (tabel 7) alsook de 
verschillende politieke partijen (tabel 8) hoe groot de kans is dat ze in het nieuws over dit thema 
genoemd worden.  
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Tabel 7.  De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  

Pensioen 

 Ministerie Experts 

Kennis- 

instituten 
Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 

organisaties 
Maat-
schappij 

Pensioen - 85,7% 91,3% 91,8% 92,1% 94,7% 89,5% 

Ministerie 82,6% - 77,8% 79,3% 81,6% 85,5% 81,2% 

Experts 5,4% 4,7% - 16,0% 12,9% 8,8% 6,5% 

Kennisinstituten 9,5% 8,5% 28,6% - 17,0% 14,9% 10,3% 

Uitvoering en Toezicht 13,7% 12,6% 22,9% 24,4% - 16,1% 26,9% 

Branche-organisaties 39,4% 36,9% 59,0% 59,7% 45,2% - 0,0% 

Maat-schappij 19,0% 17,9% 20,9% 21,0% 38,4% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in de 
berichtgeving over Pensioenakkoord en pensioenstelsel. De eerste stakeholdersgroep of thema staat in de kolommen, 
de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Pensioenakkoord en pensioenstelsel 
(kolom) ook het ministerie van SZW (rij) genoemd wordt, is 82,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over 
het ministerie van SZW (kolom) ook het thema pensioenakkoord en pensioenstelsel (rij) genoemd wordt, is 85,7%. De 
kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag 
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als het nieuws over het pensioenakkoord of het pensioenstelsel gaat 
er 82,6% kans is dat ook het ministerie wordt genoemd. Daarnaast zijn de brancheorganisaties, oftewel 
de vakbonden, de belangrijkste stakeholders in het nieuws. De kans dat zij genoemd worden is 39,4%. 
De kans dat stakeholders uit de maatschappij voorkomen in het nieuws over het pensioenstelsel is 
19%, terwijl deze kans voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en toezicht op 
beleid aanzienlijk kleiner is, namelijk 13,7%. De overige stakeholders, de kennisinstituten en de 
experts, komen minder vaak voor in het nieuws over het pensioenakkoord. Hieruit blijkt dat de 
brancheorganisaties de grootste stakeholder zijn in het nieuws over de pensioenen. 

De dominantie van de brancheorganiaties blijkt ook wanneer we kijken naar de mate waarin de 
stakeholders samen voorkomen. Zo is de kans 59% dat in het nieuws waarin experts genoemd worden, 
ook de brancheorganisaties voorkomen. Voor nieuws waarin kennisinstituten genoemd worden is de 
kans een brancheorganisatie tegen te komen zelfs 59,7%. Als uitvoering en toezichtorganisaties in het 
nieuws voorkomen is er een grote kans dat er ook over brancheorganisaties (45,2%) en stakeholders in 
de maatschappij (38,4%) wordt bericht. Overigens, de reden dat stakeholders in de maatschappij en 
brancheorganisaties nooit met elkaar voorkomen, is dat bij het zoeken naar stakeholders in de 
maatschappij, de brancheorganisaties zijn uitgesloten.  

 

Wat de politieke partijen betreft zien we in tabel 8 dat het nieuws over de pensioenen vooral een 
kwestie is van VVD politici. Dit is logisch, omdat zowel de staatssecretaris als de minister van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lid zijn van de VVD. Opvallend is de positie van de 
PvdA. De kans dat deze partij in het nieuws komt over het pensioenakkoord is 17,9% en hiermee groter 
dan de kans dat coalitiepartner CDA of gedoogpartner PVV genoemd wordt. De reden hiervoor kan 
worden gevonden in de positie van de partij. Omdat de PVV het pensioenakkoord niet steunt, werd 
minister Kamp gedwongen steun te zoeken bij de oppositie. Hij vond deze bij de PvdA. De SP, ook fel 
tegenstander van verhoging van de pensioenleeftijd, zien we in het nieuws aanzienlijk minder vaak 
terug. De kans dat deze partij genoemd wordt is 8,9%, slechts iets hoger dan D66 (7,1%). 
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Tabel 8.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  Pensioen VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Pensioen - 90,4% 87,8% 91,9% 90,4% 92,7% 92,9% 94,3% 91,8% 85,8% 88,7% 

VVD 25,1% - 46,5% 64,5% 64,9% 51,8% 68,8% 66,8% 65,0% 77,4% 77,7% 

PvdA 17,8% 34,0% - 50,2% 46,1% 57,9% 67,1% 70,5% 78,8% 75,3% 65,9% 

PVV 14,9% 37,7% 40,1% - 56,2% 53,0% 57,7% 59,7% 66,0% 53,4% 62,3% 

CDA 15,1% 39,0% 37,9% 57,7% - 48,5% 57,0% 57,9% 72,7% 69,5% 60,3% 

SP 8,9% 18,0% 27,5% 31,5% 28,0% - 43,6% 50,3% 48,6% 60,0% 44,7% 

D66 7,1% 18,9% 25,1% 27,0% 26,0% 34,4% - 60,3% 53,8% 69,9% 57,3% 

GL 5,9% 15,1% 21,8% 23,1% 21,8% 32,8% 49,8% - 47,9% 63,8% 53,9% 

CU 3,3% 8,4% 13,9% 14,6% 15,7% 18,1% 25,5% 27,4% - 43,0% 37,0% 

PvdD 0,5% 1,8% 2,4% 2,1% 2,7% 4,0% 5,9% 6,5% 7,7% - 13,8% 

SGP 2,3% 7,3% 8,5% 10,1% 9,5% 12,2% 19,8% 22,5% 27,0% 56,3% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in de berichtgeving 
over Pensioenakkoord en pensioenstelsel. De eerste partij of thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. 
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Pensioenakkoord en pensioenstelsel (kolom) ook de VVD (rij) 
genoemd wordt, is 25,1%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema 
pensioenakkoord en pensioenstelsel (rij) genoemd wordt, is 90,4%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van 
de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) 
gebruikt. 

 

5.5 Thema 2: Sociale Zekerheid 

In figuur 7 wordt de aandacht voor het thema sociale zekerheid per maand weergegeven. Zoals de 
grafiek laat zien zit er een stijgende lijn in de media-aandacht voor het thema. Aan het begin van de 
onderzoeksperiode komt het thema in iets minder dan 20 artikelen per maand in het nieuws; tegen het 
eind van de onderzoeksperiode is er een aantal maanden waarin er bijna 120 artikelen per maand 
verschijnen met nieuws over het thema. De stijging gaat wel gepaard met een aantal pieken en dalen; 
hieronder bespreken we de pieken chronologisch. 

 

 

Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema Sociale Zekerheid per maand. 
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December 2010: Een eerste piek is te zien in december 2010, omdat in deze maand het nieuws naar 
buiten komt dat minister Kamp flink wil korten op de sociale zekerheid. Er wordt onder andere bericht 
over het korten op de aow-partnertoeslag, Wajongeren die aan de slag moeten en het aanscherpen van 
de regels voor de bijstand. 

Februari 2011: Een grote piek is te zien in februari 2011, wanneer er veel berichten verschijnen op 
Twitter en Fok.nl. Er verschijnen veel reacties op het artikel “Minister Kamp hakt in sociale zekerheid” 
(Fok.nl, 19 februari 2011) waaruit blijkt dat minister Kamp harde maatregelen wil gaan treffen. 
“De Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Arbeidsongeschiktheids-wet en de Nabestaandenwet dreigen 
onbetaalbaar te worden”, aldus Henk Kamp in de Volkskrant (19 februari 2011). 

April 2011: Een tweede grote piek is te zien in april 2011. In deze maand wordt bericht dat 
alleenstaande moeders in de bijstand weer moeten gaan solliciteren, dat de minister flink wil korten op 
de AOW-uitkering en over een plan om werklozen te laten werken in de tuinbouw.  

Augustus 2011: In augustus 2011 is er wederom een piek te zien. Ook in deze maand wordt veel 
gediscussieerd op Twitter en op Fok.nl, over het artikel “Kamp: verbod op Roemenen geslaagd” (22 
augustus 2011). Kamp wil een verbod op het aannemen van Roemenen en Bulgaren voor het werk in de 
tuinbouw, omdat hier ook Nederlandse werklozen zouden kunnen werken. 

December 2011: In  december 2011 wordt wederom veel bericht over de Oost-Europeanen die 
gebruik maken van Nederlandse uitkeringen (Trouw, 22 december 2011). Ook wordt in deze maand 
bericht over de verhoging van de AOW voor zware beroepen en mensen die het minimumloon 
verdienen. Zij kunnen daardoor eerder met pensioen. (de Volkskrant, 7 december 2011).  

Februari 2012: Een laatste piek is te zien in februari 2012, wanneer er veel getwitterd wordt over het 
plan voor WW-starters van minister Henk Kamp. Ook denkt hij na over deeltijd-WW (Sp!ts, 17 februari 
2012). 
 

5.5.1 Sociale Zekerheid: Stakeholders 

Wederom bekijken we voor de eerder besproken groepen stakeholders (tabel 9) en de verschillende 
politieke partijen (tabel 10) hoe groot de kans is dat ze in het nieuws over dit thema genoemd worden.  

 

Tabel 9.  De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  
Sociale 
zekerheid Ministerie Experts 

Kennis 
instituten 

Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 
organisaties 

Maat-
schappij 

Sociale zekerheid - 83,3% 86,6% 90,4% 88,7% 87,6% 87,6% 

Ministerie 80,5% - 71,0% 79,0% 79,6% 82,9% 79,6% 

Experts 5,0% 4,3% - 10,2% 10,4% 10,0% 5,8% 

Kennisinstituten 8,2% 7,4% 15,8% - 11,5% 14,9% 8,1% 

Uitvoering en toezicht 23,4% 21,7% 46,8% 33,3% - 31,8% 32,9% 

Branche-organisaties 21,7% 21,3% 42,5% 40,8% 29,9% - 0,0% 

Maatschappij 36,2% 34,1% 41,1% 37,1% 51,6% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in de 
berichtgeving over de sociale zekerheid. De eerste stakeholdersgroep of thema staat in de kolommen, de tweede in de 
rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Sociale zekerheid (kolom) ook het ministerie van SZW 
(rij) genoemd wordt, is 80,5%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van SZW (kolom) ook 
het thema Sociale zekerheid (rij) genoemd wordt, is 83,3%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de 
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) 
gebruikt. 
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Uit tabel 9 blijkt dat als het nieuws over sociale zekerheid gaat er 80,5% kans is dat het ook over het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat. Hierna komende stakeholders uit de 
maatschappij het meeste voor. De kans is 36,2% dat het in het nieuws over sociale zekerheid, ook over 
burgers en bedrijven gaat, die daarmee de grootste stakeholder zijn in dit nieuws. Daarnaast is de kans 
respectievelijk 21% en 24% dat in het nieuws over sociale zekerheid ook  uitvoeringsorganisaties 
danwel brancheorganisaties worden genoemd. 

Wat verder opvalt is dat als het nieuws kennisinstituten vermeldt er 40,8% kans is dat het ook over 
brancheorganisaties gaat in het nieuws over sociale zekerheid. Er is 51,6% kans dat, als uitvoering en 
toezichtorganisaties in het nieuws voorkomen, ook stakeholders uit de maatschappij in het nieuws naar 
voren komen.  Als experts hun mening geven in het nieuws is de kans klein (15,8%) dat er ook 
kennisinstituten naar voren komen. Wel is de kans groot dat er dan ook uitvoeringsorganisaties 
(46,8%), brancheorganisaties (42,5%) of stakeholders uit de maatschappij (41,1%) naar voren komen 
in het nieuws. 

 

Tabel 10.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  SZ VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

SZ - 87,4% 87,7% 86,6% 87,9% 88,4% 85,7% 88,6% 86,1% 85,9% 85,8% 

VVD 30,8% - 56,4% 66,3% 69,7% 61,6% 71,0% 68,5% 74,2% 70,8% 72,6% 

PvdA 15,5% 28,3% - 44,1% 38,2% 60,1% 59,1% 62,5% 76,0% 78,0% 48,8% 

PVV 17,4% 37,8% 50,1% - 55,2% 53,5% 66,2% 56,0% 70,9% 57,5% 68,4% 

CDA 19,8% 44,5% 48,6% 61,9% - 55,9% 62,6% 57,8% 74,0% 82,5% 70,1% 

SP 7,8% 15,5% 30,2% 23,7% 22,1% - 42,3% 48,3% 54,3% 53,1% 34,3% 

D66 5,5% 13,0% 21,5% 21,2% 17,9% 30,7% - 44,6% 50,0% 40,0% 39,1% 

GL 5,6% 12,3% 22,4% 17,7% 16,2% 34,5% 43,9% - 42,8% 32,9% 33,4% 

CU 2,6% 6,5% 13,2% 10,8% 10,1% 18,7% 23,8% 20,7% - 41,8% 29,9% 

PvdD 0,7% 1,6% 3,6% 2,3% 3,0% 4,9% 5,1% 4,2% 11,1% - 10,5% 

SGP 3,0% 7,3% 9,8% 12,1% 11,0% 13,7% 21,6% 18,7% 34,6% 45,6% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in de berichtgeving 
over de sociale zekerheid. De eerste partij of thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans 
dat in een artikel over het thema Sociale Zekerheid (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt, is 30,8%. Andersom 
geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Sociale zekerheid (rij) genoemd wordt, is 87,4%. 
De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag 
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt. 

 

Na een overzicht van de kans dat de verschillende stakeholdergroepen in het nieuws over dit thema 
voorkomen, geeft tabel 10 deze kansen weer voor de politieke partijen. Ook bij dit thema zien we de 
dominantie van de VVD door de achtergrond van de bewindspersonen. Daarnaast zien we dat 
coalitiepartner CDA veel genoemd wordt, alsmede de gedoogpartner PVV. Evenals bij de berichtgeving 
over het pensioenakkoord zien we hier dat de PvdA van de oppositiepartijen het meest genoemd 
wordt, op afstand gevolgd door de SP. Blijkbaar is het thema sociale zekerheid een sterker PvdA thema 
dan SP thema, althans in de berichtgeving.  

 

5.6 Thema 3: Kinderbijslag en Kinderopvang 

Het derde thema van het ministerie waar we nader op ingaan betreft de kinderopvang en kinderbijslag. 
In figuur 8 geven we een overzicht van de berichtgeving in de diverse media over dit thema. Zoals de 
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grafiek laat zien ligt het aantal artikelen per maand tussen de 4 en 72 voor de maanden die volledig zijn 
meegenomen in het onderzoek. Er zijn een aantal pieken van 20 of meer artikelen per maand, die we 
hieronder chronologisch bespreken. 

 

Figuur 8. Overzicht van de berichtgeving over  het thema Kinderbijslag en Kinderopvang 
per maand. 

November 2010: Een kleine piek in de berichtgeving is te zien in november 2010, wanneer bericht 
wordt dat de bezuinigingen op de kinderopvang doorgaan, omdat de plannen van de oppositie te 
weinig steun kregen (Trouw, 23 november 2010). De oppositiepartijen willen een 
inkomensafhankelijke toeslag op de kinderopvang. Een idee waar geen Kamermeerderheid voor te 
vinden blijkt. 

Juni 2011: Het onderwerp komt nog sterker in het nieuws in juni 2011, wanneer Kamp bekend maakt 
dat niet de kinderopvangtoeslag verlaagd wordt, maar dat de inkomensafhankelijke bijdrage omhoog 
gaat. Er is veel kritiek op de maatregelen van Kamp. Volgens de criticasters zorgt de maatregel er voor 
dat vooral vrouwen hun baan moeten opzeggen of minder moeten gaan werken. 

November 2011: Een tweede aandachtspiek in de berichtgeving is te zien in november 2011, wanneer 
de bezuinigingen op de kinderopvang wederom op de agenda staan. Hierbij wordt er vooral veel 
getwitterd over het onderwerp. Kamp vraagt of het CPB nieuw onderzoek wil doen naar de 
kinderopvang. In het nieuws verschijnen tevens berichten over een geschillencommissie, die moet 
oordelen over klachten van ouders over de kinderopvang.  

Maart 2012: Een laatste piek is te zien in maart 2012. Wederom wordt er veel getwitterd over de 
maatregelen. Uit het nieuws blijkt dat ook in het Catshuisoverleg de kinderopvang niet gespaard wordt. 
Nog meer bezuinigingen op de kinderopvang zijn niet uitgesloten, aldus minister Kamp (Trouw, 9 
maart 2012). 

 

5.6.1 Kinderbijslag en Kinderopvang: Stakeholders 

Hieronder bekijken we voor de eerder besproken groepen stakeholders (tabel 11) alsook de 
verschillende politieke partijen (tabel 12) hoe groot de kans is dat ze in het nieuws over dit thema 
genoemd worden.  

Uit tabel 11 blijkt dat als het nieuws over kinderbijslag of kinderopvang gaat er 83,8% kans is dat ook 
het ministerie genoemd wordt. Daarnaast is er 26,4% kans dat het over stakeholders in de 
maatschappij gaat, waarmee deze groep stakeholders in het nieuws het meest wordt genoemd. De kans 
is 13,4% dat het over brancheorganisaties gaat en 10,4% dat het over kennisinstituten gaat. Experts en 
uitvoering/toezichtorganisaties komen bijna niet voor in het nieuws over kinderbijslag en 
kinderopvang. Dit betekent dat stakeholders in de maatschappij (oa. ouders, creches en bedrijven) de 
belangrijkste stakeholders zijn in het nieuws over kinderopvang en kinderbijslag. Met andere woorden, 
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het thema lijkt vooral een discussie tussen de direct betrokkenen: het ministerie, de ouders en de 
kinderopvang.  

 

Tabel 11. De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  
Kinderbijslag 
en opvang Ministerie Experts 

Kennis 
instituten 

Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 
organisaties 

Maat 
schappij 

Kinderbijslag en opvang - 82,7% 86,5% 88,2% 82,7% 88,4% 89,3% 

Ministerie 83,8% - 82,9% 85,2% 80,4% 88,8% 83,4% 

Experts 4,0% 3,8% - 10,0% 14,6% 8,6% 5,1% 

KennisInstituten 10,4% 9,9% 25,5% - 9,4% 18,2% 9,7% 

Uitvoering en Toezicht 7,5% 7,2% 28,6% 7,2% - 13,7% 15,7% 

Brancheorganisaties 13,4% 13,2% 28,1% 23,3% 22,9% - 0,0% 

Maatschappij 26,4% 24,3% 32,4% 24,2% 51,3% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in de 
berichtgeving over kinderbijslag of kinderopvang. De eerste stakeholdersgroep of thema staat in de kolommen, de 
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Kinderbijslag en kinderopvang (kolom) 
ook het ministerie van SZW (rij) genoemd wordt, is 83,8%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het 
ministerie van SZW (kolom) ook het thema Kinderbijslag of kinderopvang (rij) genoemd wordt, is 82,7%. De kleuren 
zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot 
donkergroen (hoog percentage) gebruikt. 

 
De dominantie van de maatschappelijke stakeholders zien we ook terug als we kijken naar de kans op 
het samen voorkomen van verschillende stakeholders in het nieuws. Als uitvoering- en 
toezichtorganisaties in het nieuws voorkomen, is de kans 51,3% dat ook maatschappelijke stakeholders 
in dit nieuws worden genoemd. Kennisinstituten komen ook vaak voor met stakeholders uit de 
maatschappij, de kans is 24,2%. Daarnaast is er 23,3% kans dat in nieuws over kennisinstituten ook 
brancheorganisaties voorkomen. Experts komen bijna met alle andere stakeholdersgroepen tussen de 
25% en 33% voor.  

 

Na de kansen voor stakeholders geeft tabel 12 weer wat de kansen zijn dat de politieke partijen met dit 
thema in het nieuws komen. Evenals bij de andere thema’s vormt de VVD de politieke partij die het 
meest genoemd wordt. De kans is ruim 30% dat deze partij genoemd wordt in het nieuws over 
kinderbijslag en kinderopvang. De kans dat de regeringspartij CDA en gedoogpartij PVV worden 
genoemd is weer groter dan de overige partijen. Opvallend is dat de kans dat GroenLinks wordt 
genoemd groter is dan de kans dat de PvdA wordt genoemd, respectievelijk 8,7% en 8,6%. GroenLinks 
spreekt zich in het nieuws uit tegen de bezuinigingen op de kinderopvang. Daarnaast valt op dat als de 
PvdD in het nieuws is er 100% kans is dat ook 5 andere partijen worden genoemd. Voor deze partij lijkt 
het thema van weinig belang. In ieder geval komt de partij voor de Dieren in het nieuws alleen naar 
voren wanneer andere partijen er ook mee worden geassocieerd. Hierbij valt te denken aan 
overzichtsartikelen, of een opsomming van de positie van alle partijen ten aanzien van het thema.  
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Tabel 12.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  
Kinderbsl 
en opvang VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Kinderbijslag 
en opvang - 89,4% 84,1% 86,8% 87,5% 87,8% 86,9% 90,4% 81,9% 70,0% 79,6% 

VVD 30,4% - 64,9% 74,3% 65,2% 67,9% 70,0% 56,8% 70,9% 100,0% 74,4% 

PvdA 8,6% 19,5% - 38,7% 31,8% 53,8% 46,8% 41,1% 56,9% 100,0% 53,3% 

PVV 12,9% 32,4% 56,2% - 54,3% 61,4% 48,5% 38,7% 48,4% 100,0% 56,7% 

CDA 16,5% 36,1% 58,6% 68,9% - 62,9% 49,7% 43,1% 57,2% 100,0% 52,4% 

SP 5,2% 11,9% 31,4% 24,6% 19,9% - 31,2% 30,3% 34,5% 97,3% 36,0% 

D66 6,0% 14,2% 31,7% 22,6% 18,2% 36,2% - 44,7% 39,5% 99,9% 61,7% 

GL 8,7% 16,2% 38,9% 25,2% 22,1% 49,2% 62,5% - 41,5% 99,8% 51,2% 

CU 2,1% 5,3% 14,1% 8,3% 7,7% 14,7% 14,5% 10,9% - 70,0% 46,5% 

PvdD 0,3% 1,4% 4,6% 3,2% 2,5% 7,7% 6,8% 4,9% 13,1% - 15,0% 

SGP 2,5% 6,9% 16,4% 12,0% 8,8% 19,0% 28,1% 16,7% 57,8% 100,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in de berichtgeving 
over kinderbijslag en kinderopvang. De eerste partij of thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. 
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Kinderbijslag en kinderopvang (kolom) ook de VVD (rij) 
genoemd wordt, is 30,4%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema 
Kinderbijslag en kinderopvang (rij) genoemd wordt, is 89,4%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de 
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) 
gebruikt. 

 

5.7 Thema 4: Wet Werken naar Vermogen 

Het laatste thema dat we in deze rapportage bespreken, tevens het thema dat de minste media-
aandacht ontvangt, betreft de wet Werken naar Vermogen. In figuur 9 wordt de media-aandacht voor 
dit thema weergegeven.  

 

Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Wet Werken naar Vermogen per 
maand. 
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De Wet Werken naar  Vermogen komt in tussen de 1 en 31 artikelen per maand in het nieuws. In april 
en mei 2011 zien we een periode waarin het thema iets meer in het nieuws is dan in de overige 
maanden: dan komt het aantal artikelen per maand over het thema boven de 10 uit. Vooral tegen het 
einde van de onderzoeksperiode komt het thema meer in het nieuws, met 29 artikelen in februari 2012, 
15 in maart en 31 in april. Hieronder een korte toelichting bij deze pieken. 

Mei 2011: Een eerste piek in de berichtgeving is te zien in mei 2011, wanneer staatssecretaris De Krom 
de hoofdlijnen van de Wet Werken naar Vermogen naar de Kamer heeft gestuurd. Hij krijgt steun voor 
het plan van de VVD, CDA en de PVV (de Volkskrant, 26 mei 2011). 

Februari 2012: Een tweede piek is te zien in februari 2012, wanneer staatssecretaris De Krom zijn 
wetsvoorstel met een toelichting daarop opnieuw naar de Tweede Kamer stuurt. Er komt ook meer 
kritiek op het voorstel in het nieuws. Het plan van De Krom zou vooral de zwakkeren raken (Algemeen 
Dagblad, 3 februari 2012). Ook wordt er getwitterd over de Wet Werken naar Vermogen. 

April 2012: Een laatste piek is te zien in april 2012. In deze maand komt veel kritiek op de Wet Werken 
naar Vermogen naar voren. Ook van oud-politici (de Volkskrant, 16 april 2012). Ook het CDA heeft 
kritiek op het plan; de wet is volgens hen te bureaucratisch (Trouw, 17 april 2012). Toch krijgt 
staatssecretaris De Krom voldoende steun voor het plan en loodst het door de Tweede Kamer. 

 

5.7.1 Wet Werken naar Vermogen: Stakeholders 

Hier bekijken we weer voor de stakeholdergroepen (tabel 13) alsook de verschillende politieke partijen 
(tabel 14) hoe groot de kans is dat ze in het nieuws over dit thema genoemd worden.  

Uit tabel 13 blijkt dat als het nieuws over de wet werken naar vermogen gaat er 83,2% kans is dat het 
ook over het ministerie gaat. Ook uitvoerings- en toezichtsorganisaties (25,1%), brancheorganisaties 
(30,7%) en stakeholders in de maatschappij (26,7%) komen vaak voor in het nieuws over de wet 
Werken naar Vermogen. Experts en kennisinstituten hebben een aanzienlijk minder groot aandeel in 
het nieuws over deze nieuwe wet. Dit betekent dat brancheorganisaties de belangrijkste stakeholders 
zijn in het nieuws over de wet, op de voet gevolgd door stakeholders uit de maatschappij en uitvoering 
en toezichtorganisaties. 

 

Tabel 13.  De kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt. 

  
Wet 
WNV Ministerie Experts 

Kennis 

instituten 
Uitvoering 
en Toezicht 

Branche 

organisaties 
Maatschappi

j 

Wet WNV - 85,7% 79,7% 88,3% 87,5% 89,9% 85,8% 

Ministerie 83,2% - 62,8% 85,6% 85,2% 85,1% 88,9% 

Experts 1,4% 1,2% - 6,3% 4,1% 5,1% 0,0% 

KennisInstituten 8,4% 8,4% 33,3% - 9,1% 10,3% 14,9% 

Uitvoering en 
Toezicht 25,1% 25,2% 65,8% 27,5% - 39,4% 37,4% 

Branche-
organisaties 30,7% 30,0% 97,0% 37,2% 47,0% - 0,0% 

Maatschappij 26,7% 28,5% 0,0% 48,7% 40,7% 0,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of thema’s samen genoemd worden in de 
berichtgeving over de Wet Werken naar Vermogen. De eerste stakeholdersgroep of thema staat in de kolommen, de 
tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het thema Wet Werken naar Vermogen (kolom) ook 
het ministerie van SZW (rij) genoemd wordt, is 83,2%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie 
van SZW (kolom) ook het thema Wet Werken naar Vermogen (rij) genoemd wordt, is 85,7%. De kleuren zijn een 
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indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot 
donkergroen (hoog percentage) gebruikt. 

 
Daarnaast valt op dat als experts worden genoemd in het nieuws over de wet, de kans dat ook 
brancheorganisaties voorkomen, 97% is. De maatschappelijke stakeholders komen echter niet voor in 
het nieuws waarin een expert genoemd wordt. Als kennisinstituten voorkomen in het nieuws is er 
37,2% kans dat ook brancheorganisaties voorkomen, maar ook 48,7% kans dat stakeholders uit de 
maatschappij worden genoemd. 

 

Tabel 14.  De kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden. 

  Wet WNV VVD PvdA PVV CDA SP D66 GL CU PvdD SGP 

Wet WNV - 87,2% 88,6% 83,0% 88,1% 87,9% 79,0% 88,5% 70,0% 70,0% 89,2% 

VVD 31,2% - 67,5% 85,0% 86,2% 80,5% 80,8% 72,4% 97,0% 100,0% 81,0% 

PvdA 13,2% 28,1% - 32,0% 37,6% 50,5% 51,9% 68,5% 55,8% 97,3% 60,7% 

PVV 13,5% 38,6% 34,9% - 61,4% 46,5% 81,8% 49,0% 89,9% 99,8% 73,7% 

CDA 17,2% 47,1% 49,3% 73,9% - 65,7% 94,3% 74,3% 93,9% 99,8% 92,3% 

SP 9,5% 24,2% 36,4% 30,8% 36,1% - 55,9% 53,8% 46,7% 70,0% 45,9% 

D66 3,8% 10,7% 16,5% 23,9% 22,9% 24,7% - 25,6% 62,8% 97,3% 38,6% 

GL 7,3% 16,7% 37,9% 24,9% 31,4% 41,3% 44,5% - 23,3% 70,0% 50,3% 

CU 1,2% 4,8% 6,7% 9,9% 8,6% 7,7% 23,6% 5,0% - 70,0% 10,5% 

PvdD 0,4% 1,7% 3,9% 3,6% 3,0% 3,9% 12,2% 5,0% 23,3% - 10,5% 

SGP 3,5% 9,0% 16,2% 18,0% 18,8% 17,0% 32,3% 24,2% 23,3% 70,0% - 

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of thema’s samen genoemd worden in de berichtgeving 
over de Wet Werken naar Vermogen. De eerste partij of thema staat in de kolommen, de tweede in de rijen. 
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over het Wet Werken naar Vermogen (kolom) ook de VVD (rij) genoemd 
wordt, is 31,2%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema Wet Werken naar 
Vermogen (rij) genoemd wordt, is 87,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt 
een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.  
 

Na de stakeholdergroepen bekijken we in tabel 14 de kansen dat de verschillende partijen in het 
nieuws komen met dit thema. Waar het de wet Werken naar Vermogen betreft komt wederom de partij 
van de staatssecretaris, de VVD, voornamelijk in het nieuws (31,2%). Daarnaast valt het op dat de kans 
dat de SP voorkomt vrij hoog is (9,5%), zij het nog wel minder dan de kans dat de PvdA genoemd wordt 
(13,2%). De partij komt net als de meeste partijen voor in berichtgeving over Kamervragen en debatten 
met betrekking tot de wet Werken naar Vermogen. Opvallend is tevens dat de kans dat GroenLinks 
genoemd wordt aanzienlijk groter is dan de kans dat D66 genoemd wordt, respectievelijk 7,3% en 
3,8%. 

 

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 
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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: 

 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 77 dagen waarop er 
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 14%. Op 30 
dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was waarop er 140 
artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 13 september 2011 toen er veel 
nieuws was over de beslissing van de twee grootste FNV-bonden om uit het overleg voor een nieuw 
pensioenakkoord te stappen. Dit leidde tot een viertal programma´s op televisie waarin de gebeurtenis 
werd gemeld, evenals een tiental artikelen en ruim 120 reacties op Geenstijl en Fok.nl. In tabel 15 geven 
we de correlaties tussen de mediagroepen weer over de gehele periode. 

 

Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteits-kranten Populaire kranten Sociale media 

Televisie - 0.16*** 0.22*** 0.18*** 0.24*** 

Gratis kranten 0.16*** - 0.15** 0.26*** 0.13** 

Kwaliteits-kranten 0.22*** 0.15** - 0.42*** 0.18*** 

Populaire kranten 0.18*** 0.26*** 0.42*** - 0.12* 

Sociale media 0.24*** 0.13** 0.18*** 0.12* - 

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

 

We zien dat er veel significante correlaties zijn tussen alle mediumgroepen. De meest sterke correlatie 
is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Blijkbaar berichtten zij veelal op dezelfde 
dagen over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is een iets minder sterke 
correlaties tussen de populaire en gratis kranten en een nog minder sterke tussen de kwaliteits- en 
gratis kranten. De sociale media correleren het sterkste met de televisie en andersom ook. Hieruit blijkt 
dat TV journalisten gebeurtenissen rond het ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig achten 
als gebruikers van sociale media. De correlatie tussen de kwaliteitskranten en de televisie is echter ook 
hoog. Alle correlaties in de tabel zijn sterk significant zijn. Dit betekent dat de samenhang niet op toeval 
berust. 
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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. 

 

 

Figuur 10. Overzicht van de berichtgeving over het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 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 6,1 met een 
standaardafwijking van 6,2. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer de 
totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 12. In totaal vonden we 57 dagen 
waarop er sprake was van een nieuwshup. Vervolgens hebben we voor deze dagen gekeken in hoeverre 
de berichtgeving in de nieuwsgroepen samenhangt (zie tabel 16). 

 

Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteits kranten Populaire kranten Sociale media 

Televisie - 0.02 -0.31** -0.2* 0.04 

Gratis kranten 0.02 - 0.01 0.18 0.04 

Kwaliteitskranten -0.31** 0.01 - 0.22* 0.01 

Populaire kranten -0.2* 0.18 0.22* - -0.06 

Sociale media 0.04 0.04 0.01 -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.) 
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In bovenstaande tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en 
televisie is significant en negatief. Dit betekent dat televisie-journalisten en kwaliteitskrant-journalisten 
een eigen agenda volgen wat betreft de nieuwswaardigheid van het ministerie. Zij berichtten dus niet in 
dezelfde nieuwshups over het ministerie. Daarnaast is er ook een redelijk significante, negatieve relatie 
tussen populaire kranten en de televisie te zien. Ook dit betekent dat zij veelal andere momenten 
kiezen om over het ministerie te berichten. Een significante positieve relatie is te zien tussen 
kwaliteitskranten en populaire kranten. Dit betekent dat deze verschillende kranten op dezelfde 
momenten, dus binnen dezelfde nieuwshups, berichten over gebeurtenissen rondom het ministerie. 

 

6.1.3 Nieuwsgolven en hypes in de berichtgeving 

Een nieuwsgolf definiëren we als drie of meer opeenvolgende nieuwshups. Wanneer we dat doen, zien 
we 12 nieuwsgolven in de berichtgeving. De karakteristieken van deze golven geven we weer in tabel 
18 en zullen we hieronder bespreken, maar in tabel 17 geven we eerst de samenhang in berichtgeving 
tussen de verschillende mediagroepen tijdens de dagen van deze mediagolven weer. 

In tabel 17 zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Dit komt overeen met de 
kenmerken van een nieuwsgolf. Tijdens een nieuwsgolf wordt namelijk niet alleen op meerdere 
opeenvolgende dagen veel nieuws over een onderwerp gepubliceerd, maar wordt ook door (veel) 
verschillende media over het onderwerp bericht. Door de sterk significante, hoge correlaties is 
duidelijk dat alle media binnen nieuwsgolven met elkaar samenhangen. Helaas is met deze data niet te 
achterhalen welke mediagroep de berichtgeving start en wie welk medium volgt, omdat een nieuwsgolf 
vaak maar enkele dagen, en daarom te kort, duurt.  

 

Tabel 17.  Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen, tijdens 
nieuwsgolven. 

 Televisie Gratis kranten Kwaliteitskranten Populaire kranten Sociale media 

Televisie - 0.63*** 0.62*** 0.66*** 0.52*** 

Gratis kranten 0.63*** - 0.77*** 0.69*** 0.57*** 

Kwaliteits-kranten 0.62*** 0.77*** - 0.66*** 0.58*** 

Populaire kranten 0.66*** 0.69*** 0.66*** - 0.52*** 

Sociale media 0.52*** 0.57*** 0.58*** 0.52*** - 

*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.) 

 

Zoals in tabel 18 te zien is zijn er in het geval van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
7 nieuwsgolven van 3 dagen, 4 nieuwsgolven van 4 dagen en 1 nieuwsgolf van 6 dagen gevonden. 
Hieronder gaan we nader in op een aantal kenmerken van deze nieuwsgolven. 

De meeste nieuwsgolven gaan over het pensioenakkoord (6 golven) of over berichtgeving over Oost-
Europeanen die misschien geen werkvergunning meer krijgen (6 golven). De langste nieuwsgolf duurt 
6 dagen en gaat over de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord met de vakbonden en de 
door dit akkoord veroorzaakte crisis binnen de FNV. Daarnaast is er nog een nieuwsgolf met aandacht 
voor de Wet Werken naar Vermogen en een nieuwsgolf die gaat over de gemeente Amsterdam, die 
stageplekken wil aanbieden aan illegale jongeren.  
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Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie. 

Golf Datum Aantal 
dagen 

Totale 
nieuws 

Gem 
nieuws 

Belangrijkste 
onderwerp 

Teneur  Dominante media 

1 4/7 apr 
2011 

4 77 19,3 AOW korting bij 
ouderen die bij 
kinderen wonen 

0,2 Kwaliteit & populair 

2 13/15 apr 
2011 

3 52 17,3 Ontslagrecht en 
strengere regels 
arbeidsmigranten 

0,2 TV en Kwaliteit 

3 19/22 apr 
2011 

4 82 20,5 Pensioenakkoord en 
arbeidsmigratie 

0,1 TV en kwaliteit 

4 28/30 apr 
2011 

3 69 23 Werklozen aan de slag 
ipv Oost-Europeanen 
in tuinbouw  

0,2 TV & kwaliteit 

5 27/30 jun 
2011 

4 99 24,8 Pensioenakkoord  0,1 Kwaliteit & soc media 

6 12/17 sep 
2011 

6 328 54,7 FNV en 
onderhandelingen 
pensioenakkoord 

0,4 Alle media 

7 29 sep / 1 
okt 2011 

3 40 13,3 Oost-Europeanen en 
pensioen 

0,1 Kwaliteit en populair 

8 5/7 dec 
2011 

3 52 17,3 Zware beroepen 
eerder met pensioen 

0,4 Kwaliteit 

9 31 jan / 2 
feb 2012 

3 102 34 Wet werken naar 
vermogen-staking 
schoonmakers 

-0,4 Kwaliteit & soc media 
(TV) 

10 7/9 feb 
2012 

3 96 32 Meldpunt MOE 
landers 

0,7 Kwaliteit & soc media 
(TV) 

11 27 feb / 1 
mrt 2012 

4 85 21,3 FNV en Oost-EU 
arbeiders 

0,1 TV & populair 

12 5/7 apr 
2012 

3 75 25 Stage illegale MBO 
leerling 

0,1 TV & Kwaliteit 

 
Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 3,6 dagen. De meeste golven bestaan uit 3 dagen. Het aantal berichten 
in een nieuwsgolf varieert van 40 tot maximaal 328 berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert 
van 13,3 tot 54,7 berichten. Gedurende alle nieuwsgolven wordt er in de kwaliteitskranten bericht. In 
de nieuwsgolven met de meeste artikelen per dag worden ook veel reacties op berichten op Geenstijl.nl 
en Fok.nl gegeven en wordt er over het onderwerp getwitterd. Ook is er in bijna alle grote 
nieuwsgolven sprake van televisienieuws.  

In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving over de minister en staatssecretaris tijdens 
deze nieuwsgolven altijd positief is, behalve bij 1 nieuwsgolf. Dit is de nieuwsgolf over de Wet Werken 
naar Vermogen. Dit komt overeen met de teneur over de bewindspersonen die hiervoor beschreven is, 
waaruit bleek dat over minister Kamp vooral positief werd bericht en over staatssecretaris de Krom 
vooral negatief. De Wet Werken naar Vermogen, een wetsvoorstel van Paul de Krom, is vooral negatief 
in het nieuws geweest, wat dus tot een negatieve teneur leidt in deze nieuwsgolf.  

De teneur in de berichtgeving varieert van -0,4 in het nieuws over de Wet Werken naar Vermogen tot 
+0,7 bij het nieuws over het meldpunt voor MOE-landers. Ook tijdens de grootste nieuwsgolf over de 
pensioenonderhandelingen en in de nieuwsgolf over de zware beroepen die eerder met pensioen 
mogen, komt de minister positief in het nieuws (beiden een teneur van 0,4). In de overige nieuwsgolven 
hangt de teneur rond de 0,1 en 0,2, dus matig positief. 
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7 Bevindingen 

 Het valt op dat er in de berichtgeving een duidelijk onderscheid is tussen de minister en de 
staatssecretaris. Staatssecretaris de Krom is weinig in het nieuws en wordt alleen geassocieerd 
met de Wet Werken naar Vermogen, terwijl minister Kamp bij alle overige thema’s veel wordt 
genoemd. 

 Van de vier gekozen onderwerpen zijn er twee groot in het nieuws over het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het pensioenakkoord en de sociale zekerheid. Het thema 
kinderbijslag en kinderopvang is minder groot en de Wet Werken naar Vermogen beslaat slechts 
een paar procent van het totale nieuws en de berichtgeving erover is geconcentreerd in een 
aantal dagen. 

 Nieuws vooral veroorzaakt door sociale zekerheid. Iets dat de mensen raakt veroorzaakt veel 
nieuws, vooral op Twitter. In traditionele media zien we vooral veel nieuws over FNV en 
pensioenakkoord. Niet alleen dichtbij maar ook conflictnieuws (nieuwswaarde!) 

 Ook nieuws rondom werken naar vermogen maar vooral gevoed door meldpunt moelanders.... 

 Sociale werkplaatsen en bezuinigingen. Gevoed door TV maar groot door Twitter. 

 Binnen het thema pensioenakkoord en pensioenstelsel zijn brancheorganisaties (vooral de FNV) 
de belangrijkste stakeholder. Brancheorganisaties komen veel voor in nieuws waarin ook andere 
stakeholders genoemd worden. Naast de VVD wordt vooral de PvdA genoemd. Dit is de partij die 
met haar steun voor een nieuw pensioenakkoord zal zorgen, terwijl de PVV tegen is.  

 In het thema over de sociale zekerheid worden vooral stakeholders in de maatschappij en de 
uitvoering- en toezichtorganisatie UWV genoemd. Ook hier vooral aandacht voor de PvdA, naast 
regeringspartijen en gedoogpartner, gevolgd door de SP. 

 In het thema kinderopvang wordt wederom veel aandacht besteed aan stakeholders uit de 
maatschappij (o., ouders en kinderopvang-instellingen). Naast de regeringspartijen en de PVV is 
er ook relatief veel aandacht voor GroenLinks.  

 Binnen het nieuws over de Wet Werken naar Vermogen hebben uitvoering- en 
toezichtorganisaties, brancheorganisaties (vakbonden) en stakeholders uit de maatschappij 
(burgers) allen een groot aandeel. Ook hier wordt vooral PvdA genoemd, gevolgd door SP en 
GroenLinks. 

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

 De nieuwshups laten zien dat media onafhankelijk van elkaar opereren. Kwaliteitskranten en 
populaire kranten berichten niet in dezelfde hups over het ministerie als de televisie. 

 Tijdens nieuwsgolven zien we sterke samenhang tussen de nieuwsgroepen. Dit laat zien dat in 
een nieuwsgolf alle mediagroepen aandacht besteden aan het onderwerp.  

 De nieuwsgolven betroffen vooral nieuws over het pensioenakkoord en nieuws over Oost-
Europese arbeidsmigranten. De nieuwsgolven duren gemiddeld 3 of 4 dagen en bevatten 
gemiddeld rond de 96 artikelen/items. Sociale media en televisie lijken hier een dominante rol te 
spelen. 
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Bijlage: Verantwoording zoektermen  
Hieronder volgt een verantwoording van de door ons gebruikte zoektermen om artikelen voor het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bijbehorende onderwerpen en stakeholders te 
vinden. 

 
Zoekterm Ministerie 
De zoekterm voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat uit het ministerie en 
haar bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Sociale Zaken van 
andere landen uitsluiten, als deze niet in hetzelfde artikel worden genoemd als het Nederlandse 
ministerie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat artikelen die alleen over het ministerie van 
Sociale Zaken van andere landen gaan niet worden meegenomen in de selectie. 
 
Zoektermen Thema’s 
De zoektermen voor de onderzochte thema’s zijn opgebouwd uit woorden die met het betreffende 
thema te maken hebben. Deze woorden zijn gevonden door het met simpele zoektermen opsporen van 
artikelen over het betreffende thema. Na het lezen van deze artikelen zijn de zoektermen verder 
gespecificeerd, waardoor de zoektermen zo veel mogelijk alleen artikelen over het betreffende thema 
vinden. 
  
Zoektermen Stakeholders 
De stakeholders die zijn toegevoegd aan de zoektermen zijn op de volgende manieren gevonden. Ten 
eerste door de stakeholders die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf op hun 
website noemen toe te voegen aan de zoekterm. Ten tweede door in de artikelen over het ministerie te 
lezen en te kijken welke stakeholders er veel voorkomen en deze ook toe te voegen aan de zoekterm. 
Deze manier van het verzamelen van de gegevens betekent dat de lijst van stakeholders die is 
meegenomen niet uitputtend is, maar dat wel de meest voorkomende en de door het ministerie 
gespecificeerde stakeholders in de zoektermen terugkomen. 
 
Groepen Stakeholders 
De gevonden stakeholders zijn vervolgens opgedeeld in zes groepen. Ten eerste is er de groep 
“ministerie”, waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bewindspersonen 
Kamp en De Krom 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 Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Om deze reden zijn in de zoekterm de woorden hoogleraar, professor en 
onderzoeker meegenomen. Daarnaast kwam er uit de artikelen nog een naam van een deskundige naar 
voren die ook aan de zoekterm is toegevoegd. 

De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals de SER, het RWI en 
andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving voor het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 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. Een voorbeeld hiervan is de UWV. 
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. 
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De laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken 
hebben met het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bijvoorbeeld 
werklozen en kinderopvanginstellingen.  

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 stakeholder 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 

#kamp#("henk/vvd*/minister kamp"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND kamp) 

#de krom#("paul/vvd*/staatssecretaris krom"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND 
"de krom") 

 

Thema’s 

#Pensioenakkoord en pensioenstelsel#(pensioen* OR aow*) 

#Sociale zekerheid#(minimumloon OR "sociale zekerheid*" OR "sociale stelsel" OR "sociale regeling*" 
OR "sociale wet*" OR bijstand* OR ziektewet OR arbeidsongeschikt* OR WW* OR wajong* OR werklo* 
OR WAO) 

#Kinderbijslag en kinderopvang#("buitenschoolse opvang"~5 OR kinderbijslag* OR kinderopvang* OR 
ouderbijdrage OR dagopvang) 

#Wet werken naar vermogen#("werken naar vermogen"~5 OR "wet werken naar vermogen" OR WIA 
OR WWNV) 

 

Stakeholders 

B#Ministerie#("ministerie van sociale zaken" OR kamp OR "de krom") 

B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR "Harry Vogels") 

B#Kennisinstituten#(SER OR "sociaal economische raad" OR crossover OR RWI OR "raad voor werk en 
inkomen" OR adviesorganisatie OR adviesbureau OR kennisinstituut OR CPB OR "centraal planbureau" 
OR "centraal bureau voor de statistiek" OR CBS) 

B#Uitvoering en Toezicht#(UWV OR DNB OR "nederlandsche bank" OR SVB OR "sociale 
verzekeringsbank" OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR burgemeester OR wethouder* OR 
provincie* OR "gemeente am*/rotterdam/westland/den") 

B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR 
VNO* OR CNV OR cedris OR divosa OR mo-groep OR "brancheorganisatie kinderopvang" OR "vak* de 
unie" OR MHP OR vakbond OR vakbonden OR vakbeweging OR werkgeversorganisatie*) 

B#Maatschappij#((werkloze OR werklozen OR werkgever OR werkgevers OR werknemer OR 
werknemers OR kinderdagverblij* OR peuterspeelza* OR cr*che* OR pensioenfonds* OR bedrijven OR 
burger* OR ouder OR vader OR moeder) NOT (VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR 
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FNV* OR MKB* OR VNO* OR CNV OR cedris OR divosa OR mo-groep OR "brancheorganisatie 
kinderopvang" OR "vak* de unie" OR MHP OR vakbond OR vakbonden OR vakbeweging OR 
werkgeversorganisatie*)) 

 

Partijen 

A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvd-
leider/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/pvv-
leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3) 

A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cda-
leider/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/gl-
leider/groenlinksleider/partijleider sap"~3) 

A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/cu-
leider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/cu-
leider/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) 

 


