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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
Veiligheid en Justitie, over een viertal thema’s van dit ministerie en over de betrokken
bewindspersonen minister Opstelten en staatssecretaris Teeven. Hierbij worden de volgende
onderzoeksvragen beantwoord:


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



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



Hoe ziet de dynamiek van het nieuws rond een ministerie eruit?
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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
NOS 8 uur Journaal
Nieuwsuur
DWDD
Vandaag de Dag
PowNews
EénVandaag
Pauw&Witteman

Social media
Fok.nl
GeenStijl.nl
Twitter*

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

2.1

Periode

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

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

Methodes

In het rapport maken we gebruik van verschillende methodes. In deze paragraaf zullen we op deze
methodes ingaan.

2.2.1 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 stakeholders etc. zodat we een globaal
netwerk kunnen extracten per artikel. Het voordeel van deze methode is dat je niet van te voren hoeft
te bedenken wat je tegen kunt komen, maar dat de onderwerpen uit de data voortkomen.
Hieronder enkele voorbeelden. In de verschillende teksten vormen de woorden in kleur samen zo’n
cluster. In het bericht rechtsonder staan verschillende kleuren in de tekst. Dit betekent dat twee
verschillende clusters in een artikel voorkomen.

De verkiezingen van de Eerste Kamer draaien
vooral om de vraag of de coalitie plus
gedoogpartner PVV een meerderheid zal halen
of niet. Het CDA en VVD hebben strategisch
gestemd om dit te bewerkstelligen.
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 stakeholders en objecten heel specifiek zijn, zoals personen,
bedrijven, politieke partijen, specifieke issues etc. In dit onderzoek zal het vooral om gaan om
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publiciteit rond ministeries en de thema’s waarmee het ministerie of haar bewindspersonen in het
nieuws komen. Deze thema’s en de specifieke woorden die daaronder vallen komen grotendeels uit de
bottum-up methode. Deze vormen de basis voor de op te stellen lijst met specifieke issues die
gerubriceerd zijn in overkoepelende categorieën. Zo staan onder de categorie ‘softdrugsbeleid’ veel
specifieke issues zoals ‘coffeeshops’, met daaronder nog specifieker bv ‘wietpas’. 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.
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Het ministerie van Veiligheid en Justitie in het nieuws

Allereerst hebben we gekeken hoe vaak het ministerie van Veiligheid en Justitie 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 Veiligheid en Justitie in de berichtgeving.
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Zoals bovenstaande grafiek laat zien ligt het aantal artikelen waarin het ministerie van Veiligheid en
Justitie wordt genoemd per week ongeveer tussen de 40 en de 200. Een uitzondering hierop is week 50
van 2010, met een piek van 493 artikelen in één week.
Week 50, 2010: Deze piek wordt veroorzaakt door een artikel op geenstijl (“Fred Teeven belt met
Sjuul Paradijs”, 15 december 2010), met 326 reacties, die allemaal als apart artikel in de dataset zijn
meegenomen. Het gaat hier om een artikel dat zelf een commentaar is op de steun van staatssecretaris
Teeven aan een winkelier die zich verdedigde tegen een overvaller en hierbij geweld gebruikte,
waardoor de overvaller uiteindelijk kwam te overlijden. Ook in andere media is er aandacht voor dit
incident, bijvoorbeeld in De Telegraaf: “'Pak belagers aan'. Teeven beschermt zelfverdedigers” (De
Telegraaf, 13 december 2010). Hier is het echter een minder groot issue. Als we deze reacties op
geenstijl niet meerekenen in deze week levert dit de volgende grafiek op:
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Figuur 2. Aandacht voor het ministerie van Veiligheid en Justitie per week, gecorrigeerd voor de
piek van 15 december.
Verder zijn er geen opvallend grote schommelingen in het aantal artikelen over het ministerie van
Veiligheid en Justitie per week. Zoals we later ook zullen zien bij de analyse van de verschillende
thema’s, zijn er bij dit ministerie geen thema’s die in bepaalde weken of maanden veel media-aandacht
krijgen en in andere maanden helemaal niet. Veel nieuws rond dit ministerie betreft een bepaald
incident en de afwikkeling daarvan, zoals de brand in het Chemie-Pack complex in Moerdijk in januari
2011. Deze incidenten zijn vaak niet in een bepaald thema in te delen, en vaak spelen er meerdere
incidenten in dezelfde periode. Ook zien we veel reacties van lezers op deze berichten op de sociale
media en Twitter.
Week 45-48, 2010: De volgende piekperiode van week 45 tot week 48 in 2010 valt onder andere
samen met het verschijnen van het COT-rapport over hooligans, en daarop volgend, het voorstel voor
een hooligandatabank van minister Opstelten: “Landelijke databank voor hooligans”, (de Volkskrant, 11
november 2010). In dezelfde periode zijn er berichten over financiële problemen bij de politie,
“Minister Opstelten accepteert geen ontslagen bij politiekorpsen”, (Trouw, 16 november 2010). Ook
(kritiek op) hervormingen bij de politie zijn regelmatig in het nieuws in deze weken, waaronder de
dierenpolitie: “Takenpakket dierenpolitie blijft vaag” (Trouw, 26 november 2010) en de Nationale
Politie “Landelijke politie nog ver weg” (de Volkskrant, 16 november 2010). Tenslotte is er met name in
week 48 relatief veel media-aandacht voor het drugsbeleid: “Overleg over drugsgeweld Brabant”(Sp!ts,
3 december 2010), “We ontmantelen hier elke dag wel een wietplantage” (NRC Handelsblad, 3
december 2010). Begin december 2010 is er een overleg tussen minister Opstelten en de
7

burgemeesters van vijf gemeenten met veel overlast door drugsgeweld, waardoor we zowel
nieuwsberichten over dit overleg als achtergrondartikelen over drugsgeweld zien in deze week.
Week 1, 2011: In de eerste week van 2011 zien we direct een piek in de berichtgeving over het
ministerie van Veiligheid en Justitie veroorzaakt door de brand op het terrein van Chemie-Pack in
Moerdijk, waarbij een discussie ontstaat rond de veiligheid van hulpverleners en omwonenden: “Zeker
bij nablussen waren hulpverleners onbeschermd” (Algemeen Dagblad, 8 januari 2011), “Het
roodgekleurde slootwater was al twee dagen aan het uitdampen” (de Volkskrant, 10 januari 2011),
“Opstelten spreekt van een ramp” (Algemeen Dagblad, 11 januari 2011). De discussie wordt verder
aangezwengeld door een bezoek van de ministers Opstelten en Schippers aan het uitgebrande
industriecomplex, waarbij zij niet uit de bus kwamen: “Bezoek Opstelten was niet goed” (Algemeen
Dagblad, 14 januari 2011). Verder zien we gerommel binnen en commentaar op de hervormingen bij de
politie: “'Cavia-politie' roept geen enthousiasme op” (Trouw, 5 januari 2011), “Kamer woest om
uitspraken Welten” (Algemeen Dagblad, 6 januari 2011) – dit slaat op het bericht dat hoofdcommissaris
Welten (Amsterdam) verklaarde dat hij niet mee zou werken aan het handhaven van een
boerkaverbod. Ook is er in deze periode een discussie over gevangenissen: “'Meer geweld in gevangenis
met kleinere cellen'. Vakbonden vrezen plannen Teeven.” (De Telegraaf, 13 januari 2011), naar
aanleiding van een bezoek van staatssecretaris Teeven aan een geprivatiseerde gevangenis in Engeland.
Week 8, 2011: Een paar weken later, in week 8 oftewel de laatste week van februari 2011, zien we een
piek door de discussie rond de invoering van de wietpas: “Drugstoerist moet maar ergens anders heen”
(Fok.nl, 23 februari 2011), “'De coffeeshop gaat terug naar waar hij voor bedoeld is. En je moet lid zijn”
(De Pers, 22 februari). Hier komen we op terug bij de verdere analyse van het thema
drugsbeleid/wietpas.
Week 14 tot en met 16, 2011: Dit is een periode van een paar weken met relatief veel artikelen die
relevant zijn voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. In deze periode zien we de uitspraak van
minister Opstelten over de te hoge toelage van korpschefs, die terugbetaald zullen moeten worden, of
de korpschef krijgt geen plek in de top van de Nationale Politie. Hierop bericht het NRC Handelsblad dat
de “Politie zwicht na spierballenvertoon Opstelten”: de meeste korpschefs betalen de toelage terug.
Nog meer nieuws over de politie in deze weken betreft onder andere de aankondiging van ontslagen bij
de politie in verband met de vorming van de Nationale Politie: “Opstelten schrapt banen in politietop en
ondersteuning” (De Pers, 1 april 2011), en het plan van minister Opstelten om bepaalde taken van
agenten te laten uitvoeren door toezichthouders, een plan dat uiteindelijk niet doorgaat: “Politie-light
van de baan” (De Telegraaf, 23 april 2011).
Week 26 en 27, 2011: Eind juni, het einde van het parlementair jaar, valt samen met een nieuwe piek
in de berichtgeving over het ministerie. In deze week wordt er een Europees akkoord gesloten over de
uitwisseling van informatie over pedofielen binnen Europese landen: “Teeven blij met Europees
‘pedoakkoord’” (Fok.nl, 29 juni 2011). Ook is er een discussie op de sociale media over kosten van
politie-inzet bij evenementen, die voor rekening van de organisator zou moeten komen volgens
minister Opstelten: “Kosten inzet politie bij evenement voor organisatie” (Fok.nl, 29 juni 2011). Ook in
week 27 gaat de discussie hierover door, waarbij de media vooral de negatieve reacties op het plan
belichten: “Festivals ontzet over plan Opstelten” (NRC Handelsblad, 4 juli 2011).
Week 36 en 37, 2011: Aan het begin van het nieuwe parlementair jaar in september ontstaat er enige
ophef binnen de politie en de media rond de wens van minister Opstelten voor meer vrijwilligers bij de
politie: “'Veel meer vrijwilligers moeten politie helpen'. Minister Opstelten wil hobbydiender ook
breder inzetten” (De Telegraaf, 5 september 2010), waar hoofdcommissaris Welten zich tegen
uitspreekt in de media: “Welten: genoeg vrijwilligers” (Sp!ts, 9 september 2011). Op de sociale media is
er aandacht voor de verhoging van boetes voor asociaal rijgedrag: “Hogere boetes voor hufterige
overtredingen” (Fok.nl, 5 september 2011).
Week 48, 2011: Eind november 2011 is er discussie op de sociale media rond het wetsvoorstel van
minister Teeven voor een verbod op het downloaden van films en muziek van internet, “Teeven wil hoe
dan ook downloadverbod” (Fok.nl 30 november 2011), waar een meerderheid in de Tweede Kamer
tegen is. Zoals we ook zullen zien in de analyse van de berichtgeving over staatssecretaris Teeven
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volgen er zeer veel reacties op deze berichten. Daarnaast zien we in deze week ook nieuws over de
dierenpolitie: “Eerste animal cops krijgen certificaat”, bericht Fok.nl op 2 december 2011. Er is echter
ook commentaar: “Dierenpolitie? Een slecht idee, maar het moet nu eenmaal,” citeert het NRC
Handelsblad de portefeuillehouder Dierenpolitie in de Raad van Korpschefs, Bryan Rookhuijzen, op 28
november 2011.
Week 5 tot en met 10, 2012: In 2012 is er relatief veel berichtgeving rond het ministerie van
Veiligheid en Justitie in de periode tussen week 5 en week 10, door een aantal incidenten. Eerst is er de
aanpak van motorclubs door het ministerie: “Offensief tegen motorbendes. Minister pakt Hells Angels
en Satudarah aan” (De Telegraaf, 30 januari 2012). Ook wordt er opnieuw een maatregel doorgevoerd
voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk, die hier decennia lang niet
over konden spreken: “Spreekrecht slachtoffers uitgebreid” (de Volkskrant, 16 februari 2012). Deze
periode wordt hierna in meer detail besproken, wanneer we kijken naar de media-aandacht voor de
verschillende bewindspersonen.

4.1

Het ministerie versus de bewindspersonen

Binnen het ministerie hebben de bewindspersonen verschillende portefeuilles. De minister is hierbij
eindverantwoordelijk voor het hele ministerie. Tabel 2 laat zien wat de kans is dat als het nieuws over
het ministerie gaat, het nieuws ook gaat over de minister, dan wel de staatssecretaris 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.
Tabel 2. Kans dat het ministerie en de bewindspersonen samen genoemd worden in het nieuws
rond het ministerie.
Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister Opstelten

Staatssecretaris Teeven

Ministerie van VenJ

-

88,2%

85,3%

Minister Opstelten

49,6%

-

7,7%

2,7%

-

Staatssecretaris Teeven 16,6%

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 V en J (kolom) ook minister
Opstelten (rij) genoemd word,t is 49,6%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over minister Opstelten (kolom)
ook het ministerie van V en J(rij) genoemd wordt, is 88,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

Als het ministerie in een artikel voorkomt, is de kans ongeveer 50% dat ook minister Opstelten
genoemd wordt. Voor staatssecretaris Teeven is dit slechts rond de 17%. De kansen dat de
bewindspersonen samen in een artikel voorkomen zijn kleiner: wanneer de staatssecretaris genoemd
wordt is de kans ongeveer 8% dat ook de minister voorkomt; andersom is dit iets minder dan 3%. De
twee bewindspersonen komen dus meestal apart van elkaar in het nieuws.

4.2 De bewindspersonen in het nieuws
Hieronder geven we een overzicht van de berichtgeving over zowel minister Opstelten als
staatssecretaris Teeven, 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 in de rode lijn. Het aantal artikelen is af te lezen in de
linker y-as, terwijl op de rechter y-as de teneur van de berichtgeving is weergegeven. De teneur is
gebaseerd op alle zinnen waarin de minister/staatssecretaris is genoemd. Van iedere zin hebben we het
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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
De media-aandacht voor minister Opstelten wisselt sterk per week. Gemiddeld is de minister in
afgerond 73 artikelen per week in het nieuws, met in de week met de minste media-aandacht (de
laatste week van 2011) slechts 6 artikelen waarin de minister genoemd wordt, tegenover 168 artikelen
in de week met de meeste media-aandacht, de eerste week van april 2012. In de grafiek is verder te
zien dat de media-aandacht voor de minister twee grote pieken heeft, in week 37 (september) van
2011 en week 8 van 2012. Ook zien we een aantal kleinere pieken in begin 2011, waarvan de hoogste
piek in de tweede week van januari van dat jaar.

Figuur 3. Hoeveelheid nieuws over minister Opstelten per week.
Week 2, 2011: Deze piek valt samen met het bezoek van minister Opstelten aan het door brand
getroffen industrieterrein van Chemie-Pack in Moerdijk. “Vijf dagen na de brand bij Chemiepak in
Moerdijk hebben minister Opstelten van Justitie en minister Schippers van Volksgezondheid een
bezoek gebracht aan het verwoeste bedrijf. Vanwege de ingrijpende gevolgen van de brand spreekt
minister Opstelten van een ramp. De bewoners uit de omgeving van het bedrijf zijn intussen nog heel
onzeker over wat deze brand voor hun gezondheid gaat betekenen. De hulpverleners stonden klaar om
de ministers te woord staan maar die bleven in een busje zitten,” zo beschrijft het NOS 20.00 Journaal
het bezoek in de uitzending van 10 januari. Ook de dagbladen en de sociale media is het niet ontgaan
dat de ministers hun busje niet uitkwamen bij het bezoek: “Moerdijk: Ministers blijven veilig achter
glas” (Geenstijl.nl, 10 januari 2011). Naast kritiek op de ministers Opstelten en Schippers vanwege het
signaal dat zij uitzonden door niet uit de bus te komen tijdens het bezoek, zien we in dezelfde week ook
veel kritiek op de overheid in het algemeen voor de aanpak van de hulpverlening na de ramp. Hierbij
wordt minister Opstelten vaak aangehaald, aangezien hij de Moerdijkbrand een ‘ramp’ noemde
ondanks de eerdere uitspraak van de overheid dat er geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden
waren. “Overheid stelde in Moerdijk mensen gerust zonder feiten te kennen,” stelt Trouw op 12 januari
2011. “Blunder op blunder. Brand in Moerdijk een ramp in alle opzichten,” kopt De Telegraaf op 15
januari. De teneur van het nieuws gedurende deze piek is met -0,1 zeer licht negatief.
Week 8, 2011: In deze week is er een piekje door het bericht dat er meer aandacht komt voor de strijd
tegen criminaliteit op internet: “Internetcriminaliteit kostte de Nederlandse samenleving het afgelopen
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jaar 1,3 miljard euro. Overheden en het bedrijfsleven gaan nu hun krachten bundelen in de strijd tegen
deze vorm van criminaliteit. Dit zei minister Ivo Opstelten gister. Ook voor politie is internet een van de
grootste prioriteiten en moet Nederland gaan behoren tot de wereldtop in de harde strijd tegen
internetcriminelen,” (Ochtendspits, 23 februari 2011). Naast deze bekendmaking, gedaan tijdens zitting
van de Tweede Kamer, liet minister Opstelten ook weten dat Justitie niet zo maar IP-adressen op kan
vragen als maatregel tegen internetcriminaliteit. Dit is opgepikt door een aantal dagbladen: “Justitie
mag geen IP-adres opvragen” (Algemeen Dagblad, 22 februari 2011), “'Politie mag geen IP-adressen
opvragen'” (NRC Handelsblad, 22 februari 2011). Ook komt minister Opstelten in deze week
verschillende malen in het nieuws rond berichten over het softdrugsbeleid, onder andere op Twitter:
“Opstelten presenteert in Blerick nieuwe aanpak hennepteelt” (Twitter, 23 februari 2011), “Volgens
minister Ivo Opstelten moeten blowende toeristen straks maar ergens anders heen” (Twitter, 21
februari 2011). Een heel ander onderwerp in verband waarmee de minister op Twitter genoemd wordt
in deze week is de VVD verkiezingscampagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een
week later: “Met oa Ivo Opstelten, Floor Vermeulen en Mark Harbers campaignen in Stadshart
#Zoetermeer” (Twitter, 26 februari 2011). Met een waarde van ongeveer 0,2 is de teneur tijdens deze
piek licht positief.
Week 36 en 37, 2011: In week 36 wordt de minister bijna elke dag genoemd in Nieuwsuur, steeds in
verband met een ander thema: de minister die voor meer vrijwillige politie, zijn mening over de missie
in Afghanistan, zijn kritiek op rekruteringsbeleid politie, de minister die ruimer cameratoezicht wil, en
een aankondiging dat minister Opstelten te gast is in Buitenhof. Vooral de ideeën van de minister over
de politie worden ook door de dagbladen opgepikt, zowel zijn wens van meer vrijwilligers: “Opstelten
wil veel meer vrijwilligers bij politie” (De Pers, 6 september 2011), “Opstelten wil 5000
politievrijwilligers” (Trouw, 6 september 2011), als zijn kritiek op de rekrutering: “Te strenge eisen
aspirant-agent” (Algemeen Dagblad, 8 september 2011). Op Twitter zien we vooral weer berichten over
strengere regels en aanpak: “Opstelten: strengere regels wapenvergunning” (Twitter, 11 september
2011). Dit bericht wordt een dag later door de verschillende dagbladen opgepikt, die expliciet het
verband leggen met de schietpartij in Alphen aan den Rijn in april 2011, waarna een discussie ontstond
over de regels van wapenvergunningen: “Opstelten wil verbod op zware wapens” (Trouw, 12
september 2011), “Opstelten gaat na bloedbad Alphen wapenbezit aanpakken” (De Pers, 12 september
2011). Vanuit de dagbladen komt ook commentaar op het voorstel van de minister, waardoor de piek in
de berichtgeving ook in week 37 voortduurt: “Beroepsgeheim omstreden. 'Handhaaf de regels voor
wapenbezit eerst maar eens zoals ze zijn'” (De Telegraaf, 14 september 2011). Een andere discussie, op
de sociale media, in deze periode gaat over de hoogte van boetes: “Agenten vrezen agressiviteit door
hoge boetes” (Fok.nl, 13 september 2011), “Opstelten vindt boetes niet te hoog” (Fok.nl, 13 september
2011) en “WTF? Oom agent vindt boetes te hoog!” (Geenstijl.nl, 13 september 2011). De teneur is
tijdens deze weken positief, met waarden van ongeveer 0,5 in week 36 en 0,4 in week 37.
Week 47 en 48, 2011: Dit is een periode van twee weken met een groot aantal artikelen waarin de
minister genoemd wordt, veroorzaakt door een aantal berichten. Ten eerste is er de uitspraak van het
Gerechtshof dat pedofielenvereniging Martijn niet vervolgd hoeft te worden: “OM hoeft pedofielenclub
Martijn niet te vervolgen” (Algemeen Dagblad, 22 november 2011), waarbij de minister steeds
genoemd wordt omdat hij op zoek zal gaan naar manieren om de vereniging toch te vervolgen. Ander
nieuws betreft de verhoging van boetes voor toeteren, waarover we een aantal berichten zien in de
populaire kranten: “350 euro boete voor toeteren” (Algemeen Dagblad, 25 november 2011), “Toeteren
in auto dubbel zo duur” (De Telegraaf, 25 november 2011). De kranten berichten dat een
Kamermeerderheid vindt dat de minister deze verhoging zou moeten voorkomen. Een ernstiger vorm
van misdaad die strenger bestraft moet worden volgens de minister is huiselijk geweld, wat ook deze
week in het nieuws komt: “Opstelten: huiselijk geweld harder aanpakken” (Fok.nl, 24 november 2011).
Op Twitter tenslotte komt de minister in het nieuws vanwege een heel andere kwestie: een
verslaggever van de Limburgse omroep L1 die zich voordeed als minister Opstelten heeft het Centraal
Justitieel Incassobureau weten te overtuigen een verkeersboete kwijt te schelden. Verschillende
Twitteraars berichten hierover: “L1-verslaggever belt als Ivo Opstelten met CJIB. En die scheldt hem
een verkeersboete kwijt” (Twitter, 25 november 2011), “Verbijsterend! Iemand die zich voordoet als
minister Opstelten krijgt CJIB zover een flitsboete te seponeren!” (Twitter, 25 november 2011), “Ivo
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Opstelten die zelf een verkeersboete krijgt? Dat kan natuurlijk niet!” (Twitter, 25 november 2011). Dit
wordt echter niet door andere media opgepikt.
Week 48, 2011: De grote hoeveelheid media-aandacht voor minister Opstelten blijft nog aanhouden, al
gaat het hierbij om andere onderwerpen. De media berichten veel over de dierenpolitie, waarvoor in
deze week de eerste agenten hun diploma ontvangen. “Cursisten dierenpolitie haken af,” bericht het
Algemeen Dagblad op 29 november 2011, wanneer aan het licht komt dat veel agenten dachten dat de
dierenpolitie een taak was om erbij te doen in plaats van een fulltime bezigheid, waarna zij afhaakten.
“Toen bleek dat het om voltijdsfuncties ging, haakten 74 van de 80 cursisten af. Minister Ivo Opstelten
van Veiligheid en Justitie rekent er desondanks op dat aan het eind van het jaar 125 animal cops
inzetbaar zijn,” gaat het artikel verder. “Animalflops,” concludeert De Telegraaf naar aanleiding van dit
nieuws (De Telegraaf, 29 november 2011). Andere artikelen over de dierenpolitie belichten juist de
agenten die wel hun cursus afmaakten en die de eerste lichting dierenagenten zullen vormen: “
‘Caviapolitie? Wij zijn pioniers'” citeert de Volkskrant een nieuwe dierenagent in een kop (3 december
2011). Toch is de dierenpolitie niet onomstreden: “Korpschefs zagen plan dierenpolitie niet zitten”
(NRC Handelsblad, 28 november 2011). Op Twitter zijn er ook veel berichten over de politie, zij het in
een iets andere context, namelijk de herindeling van politieregio’s: “Opstelten: Politie toch in
'superregio'” (Twitter, 28 november 2011), “Opstelten blijft geloven in politieregio Oost” (Twitter, 28
november 2011).
Week 7, 2012: In deze week is er een piek in het aantal berichten vanwege de ophef rond de komst van
de omstreden imam al-Haddad naar Nederland: “Imam Al-Haddad de toegang weigeren is juridisch
lastig” (Trouw, 18 februari 2012), “Omstreden sjeik is geland”(NRC Handelsblad, 17 februari 2012),
“Haatimam mag hier toch komen” (Sp!ts, 17 februari 2012): een Kamermeerderheid had aan minister
Opstelten gevraagd om al-Haddad de toegang tot het land te ontzeggen vanwege zijn
fundamentalistische ideeën, wat de minister weigerde. Op Twitter wordt deze week vooral bericht over
de door minister Opstelten voorgestelde richtlijn voor agenten met psychische problemen (Twitter, 19
februari 2012), waarover we in de overige media niets terugzien.
Week 9, 2012: Hier zien we alweer een volgende piek in de berichtgeving rond minister Opstelten, op
de laatste dagen van februari en de eerste dagen van maart 2012. Dan zijn er vooral veel berichten over
de minister op Twitter, waarbij het gaat om onderwerpen die we ook in de andere media terugzien. De
grote hoeveelheid Tweets zijn vooral variaties op de volgende berichten: “Opstelten geschrokken van
rapport Rekenkamer,” (Twitter, 29 februari 2012) , “Politie dreigt geen bekeuringen te schrijven,”
(Twitter, 1 maart 2012) en in reactie daarop een dag later: “Opstelten verwacht geen acties van politie,”
(Twitter, 2 maart 2012). Het rapport van de Algemene Rekenkamer komt ook kort in de dagbladen en
in verschillende TV programma’s, waaronder Nieuwsuur: “Criminelen ontlopen hun straf door een
rammelende administratie en communicatie bij politie en justitie. Vooral bij inbraken diefstal en fraude
gaan criminelen vrijuit.
Hoeveel zaken ten onrechte niet vervolgd worden is niet te zeggen omdat het zo'n rommeltje is.
Keiharde conclusies van de Algemene Rekenkamer. Minister van Jusititie en Veiligheid Ivo Opstelten is
er niet blij mee,” (Nieuwsuur, 29 februari 2012). Voor wat betreft de dreigende politie-acties zien we
een aantal korte berichten op de sociale media en in de populaire kranten, bijvoorbeeld: “CAO-actie
politie: even geen bonnen uitdelen” (Algemeen Dagblad, 2 maart 2012). Dit onderwerp is echter vooral
populair op Twitter. Tijdens de piekperiode die begint in week 7 daalt de teneur van het nieuws eerst
naar -0,5 en stijgt vervolgens naar een licht positieve waarde tegen het einde van de piek in week 10.
Week 14, 2012: Tenslotte zien we een piek van media-aandacht in week 14 van 2012, met vier
onderwerpen in het nieuws over de minister, waarvan twee vooral op Twitter. De schietpartij in Alphen
aan den Rijn, die deze week een jaar geleden is, krijgt aandacht van alle media, waarbij de minister
genoemd wordt in verband met zijn aanscherping van het wapenbeleid sindsdien: “Sinds “Alphen” 25
wapenvergunningen ingetrokken” (Fok.nl, 7 april 2012), “Wapenvergunningen ingetrokken na
controle, Een jaar na de schietpartij in Alphen” (de Volkskrant, 7 april 2012), “Niet doorschieten met
wapenregels” (Algemeen Dagblad, 5 april 2012) – in dit laatste artikel gaat het om kritiek vanuit de
Tweede Kamer op de aanscherping van het wapenbeleid. Een ander onderwerp dat van verschillende
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mediagroepen aandacht krijgt is de aanpak van jeugdbendes, naar aanleiding van een brief van
minister Opstelten aan de Tweede Kamer over het succes hiervan: “Jeugdbendes sinds 2010 flink
aangepakt” (Sp!ts, 6 april 2012), “‘Alle jeugdbendes over jaar niet opgerold’” (Fok.nl citeert de reactie
van Hanneke Ekelmans van de korpsleiding Haaglanden op de cijfers van Opstelten, 6 april 2012). Op
Twitter zien we berichten rond twee die door een groot aantal Twitteraars getweet worden, namelijk:
“Opstelten betreurt acties politie” (Twitter, 5 april 2012, over de politiestaking op de politiebureaus van
de 4 grote steden voor een paar uur die dag) en “'Verhoging griffierechten lijkt kansloos'” (Twitter, 3
april 2012, over het bericht dat de Eerste Kamer deze verhoging waarschijnlijk zal blokkeren). In deze
week ten slotte is de teneur met een waarde van 0,1 zeer licht positief.
Minister Opstelten is dus vaak in het nieuws rond de wetsvoorstellen die hij doet en de maatregelen die
hij neemt om straffen te verhogen en criminaliteit strenger aan te pakken. In de tweede helft van de
onderzoeksperiode komen hier ook de politie-acties bij, die vooral op Twitter veel in de aandacht zijn.
Sowieso zien we bij deze minister vaak dat er veel aandacht is op Twitter voor bepaalde onderwerpen
waarbij de minister betrokken is, maar waar de overige media relatief weinig aandacht voor hebben.

4.2.2 De staatssecretaris in het nieuws
Staatssecretaris Teeven is veel minder prominent in het nieuws dan minister Opstelten, met ongeveer
25 artikelen per week. Er zijn vier weken waarin het aantal artikelen waarin de staatssecretaris
genoemd wordt de 50 benadert of zelfs overstijgt – deze zullen we hier in meer detail bespreken.
Onderstaande grafiek geeft de media-aandacht voor de staatssecretaris weer in het aantal artikelen per
week (blauwe lijn, uitgezet op de linker y-as), alsook de teneur van het nieuws op een schaal van tussen
de -1 en 1 (rode lijn, rechter y-as).
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Figuur 4. Hoeveelheid nieuws over staatssecretaris Teeven genoemd per week.
Week 50, 2010: De grote piek in het aantal artikelen waarin staatssecretaris Teeven genoemd wordt in
week 50 van 2010 wordt wederom veroorzaakt door de 326 reacties op het eerdergenoemde artikel
“Fred Teeven belt met Sjuul Paradijs” (Geenstijl.nl, 15 december 2010). Doordat bij elk van de reacties
de titel van het oorspronkelijke artikel meegenomen is in de dataset, is elk van de reacties als relevant
gerekend voor de berichtgeving over staatssecretaris Teeven, al is hij in de berichtgeving zelf niet
genoemd. De teneur van de berichtgeving is positief tijdens deze piek, met een waarde van ongeveer
0,6.
Week 7, 2011: Deze piek, van 44 artikelen in een week, is in de derde week van februari 2011. De
staatssecretaris komt dan vooral in het nieuws vanwege zijn plannen voor een strengere benadering
van tbs: “Teeven verscherpt tbs” (de Volkskrant, 18 februari 2011), “Er is nu eenmaal een politieke en
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een echte werkelijkheid. Teeven doet stoer” oordeelt De Pers over deze plannen, ook op 18 februari
2011. Bij de bespreking van het thema TBS verderop in dit rapport zullen we nader ingaan op deze
plannen en hoe ze in het nieuws komen. Een grotere piek in de berichtgeving rond de staatssecretaris
zien we in week 15 van 2011, wanneer Teeven met een voorstel komt voor een downloadverbod voor
muziek en film. In de media komt hier vooral kritiek op: “Kritiek op aanpak downloaden. Vrees voor
rechtszaken,” bericht De Telegraaf over de kritiek van consumentenorganisaties op 12 april 2011.
“Downloadverbod is geen verbod,” stelt de Volkskrant, ook op 12 april. De meeste discussie zien we op
de sociale media, namelijk op Fok.nl, waar de artikelen “Teeven wil downloadverbod voor film en
muziek” (fok.nl, 11 april 2011) en “ ‘Downloadmaatregel technisch wassen neus’” (fok.nl, 11 april 2011)
elk tientallen reacties krijgen, die vaak negatief over zo’n verbod zijn. Door de vele reacties zien we in
deze week 87 artikelen waarin de staatssecretaris genoemd wordt. Afgezien van de eerder besproken
piek op de sociale media is dit de grootste piek in media-aandacht voor de staatssecretaris. De teneur
van het nieuws is met -0,1 zeer licht negatief in deze week.
Week 48, 2011: In deze week zien we weer een piek (68 artikelen in een week), die wederom
veroorzaakt wordt door reacties op berichten over het downloadverbod op de sociale media. Het
nieuws in deze week is dat de Tweede Kamer tegen het downloadverbod heeft gestemd, waar het
kabinet echter geen genoegen mee neemt: “Kabinet houdt toch vast aan downloadverbod” (de
Volkskrant, 1 december 2011). Ook in de overige media zien we reacties op dit bericht: “Jongeren gaan
echt geen cd's meer kopen” is de kop van een lezersbrief in het NRC Handelsblad (30 november 2011).
De schrijvers van de reacties op de sociale media richten hun pijlen meer persoonlijk op de
staatssecretaris: “Fred Teeven is een enge man. Een volbloed Obersturmbannfuhrer en al helemaal
geen liberaal, is mijn bescheiden mening” (Geenstijl.nl, 30 november 2011), “We worden als burgers
wel meer bedrogen door de politiek, met name dit Ultra rechtse kabinet kan er wat van, kernenergie,
boringen naar schaliegas, liegen over het Fred Teeven downloadverbod. Walgelijke lui zitten er in dit
kabinet.” (Fok.nl, 3 december 2011). In tegenstelling tot de vorige piek die te maken had met het
downloadverbod is de teneur van het nieuws hier licht positief, met een waarde van bijna 0,3.
Week 12, 2012: Hier zien we de laatste piek in de media-aandacht voor de staatssecretaris,
veroorzaakt door de tweet “Fred Teeven ziet nog niet meteen extra bezuinigingen” , waarbij het gaat
om bezuinigingen bij zijn ministerie. Dit bericht wordt door meerdere bronnen getwitterd en zorgt zo,
naast de gebruikelijke berichtgeving per week over een aantal incidenten waarbij de staatssecretaris
betrokken is, voor de piek.
Bij de berichtgeving over staatssecretaris Teeven zien we dus ook heel sterk hoe de sociale media en
Twitter de hoeveelheid nieuws beïnvloeden, vooral ook in de soms honderden reacties op één bericht
op Geenstijl.nl of Fok.nl.

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 Veiligheid en Justitie. Deze methode
staat beschreven in de sectie dataverzameling en methodes.
In tabel 3 geven we een overzicht van de belangrijkste thema’s zoals die naar voren zijn gekomen in de
berichtgeving rond het ministerie van Veiligheid en Justitie 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. Later zullen we een aantal van deze
thema’s samenvoegen tot in totaal 4 deelonderwerpen die we nader analyseren. De 20 gevonden
clusters van woorden in de bottom-up analyse komen uit op in totaal 11 thema’s. In sommige
mediagroepen komen deze meer voor dan in andere, zoals de tabel laat zien. Het totaal onder elke
kolom geeft aan hoeveel van het totale nieuws over het ministerie van Veiligheid en Justitie in de
mediagroep wordt gevormd door deze thema’s.
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Tabel 3. Thema’s in de berichtgeving over het ministerie en haar bewindspersonen
Thema's

Dagbladen

NOS Journaal Actualiteiten Geenstijl.nl

Fok.nl

Veiligheid en justitie

45,7%

16,0%

11,5%

33,9%

56,1%

Drugsbeleid

6,0%

3,4%

1,6%

8,2%

5,8%

Politiek algemeen

5,9%

1,4%

3,2%

1,5%

3,9%

Donner naar raad van state

4,1%

0,9%

2,4%

2,3%

4,4%

Nationale politie

3,4%

1,2%

0,7%

7,9%

2,3%

Gokken/kansspelen

1,7%

0,9%

0,6%

1,1%

1,4%

tbs

1,6%

0,4%

0,7%

1,7%

2,9%

Multiculturele samenleving

1,4%

0,3%

0,7%

7,9%

0,3%

Schietpartij Alphen aan de Rijn 1,2%

1,9%

1,2%

0,1%

0,5%

Onrust Midden-Oosten

0,8%

8,3%

3,6%

0,8%

1,8%

Buitenlandse zaken

0,5%

3,8%

2,1%

0,7%

0,4%

Totaal

72,0%

38,5%

28,3%

66,1%

79,8%

Veiligheid, justitie en politie zijn de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de berichtgeving
over het ministerie van Justitie. Op de websites Fok.nl en Geenstijl.nl en in kranten wordt aanzienlijk
meer aandacht hieraan besteed dan in het NOS Journaal en in actualiteitenprogramma’s op TV. Het is
een veelheid aan onderwerpen die onder dit thema vallen, met als gemene deler (de bestrijding van)
criminaliteit en geweld, handhaving en hervormingen binnen politie en justitie.
Het drugsbeleid, een onderwerp dat in veel gevallen ook samen voorkomt met veiligheid, is een ander
thema dat met name op internetfora en in kranten veel voorkomt. De invoering van de wietpas en het
drugsbeleid van het kabinet komen hierbij aan de orde. De benoeming van Donner als vicevoorzitter
van de Raad van State komt ook vaak voor in combinatie met het ministerie van justitie, aangezien
minister Opstelten de benoemingsprocedure leidt. Daarnaast is de nationale politie een onderwerp dat
veel wordt besproken op Geenstijl.nl en ook in de kranten naar voren komt. De politie is nu
georganiseerd in 26 korpsen met elk een eigen korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de
plaats komt één nationale politie, bestaand uit 10 regionale eenheden, met aan het hoofd een
politiechef.

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 Opstelten en staatssecretaris Teeven 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.
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Figuur 5. Mate van associatie tussen minister Opstelten en thema’s.
Minister Opstelten kwam vooral in het nieuws in combinatie met nieuws over veiligheid en justitie. Ook
komt hij vaak voor in het nieuws over Donner als vice-voorzitter van de Raad van State, omdat hij de
benoemingsprocedure heeft geleid. De wietpas en de nationale politie zijn daarnaast ook thema’s
waarbij de minister veel wordt genoemd.

Figuur 6. Mate van associatie tussen staatssecretaris Teeven en thema’s.
Staatssecretaris Teeven wordt vooral geassocieerd met de thema’s veiligheid en justitie en
gokken/kansspelen. Hij wordt met het thema gokken en kansspelen geassocieerd, omdat hij zich sterk
heeft gemaakt om de gokbeleid vrijer te maken. De bewindsman wil het gokken in Nederland grondig
moderniseren door kansspelen op internet te legaliseren.

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





TBS
Drugsbeleid en wietpas
Nationale Politie
Gokken/kansspelen

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.
Zoals de tabel laat zien is de kans dat het om één van de thema’s gaat wanneer het ministerie van
Veiligheid en Justitie in het nieuws is vrij klein: minder dan 8% per thema. Afgezien van het grootste
thema drugsbeleid is deze kans zelfs minder dan 3%. Het overgrote deel van de berichtgeving rond het
ministerie gaat dus niet over één van de vier belangrijkste thema’s. Hierbij kan het meespelen dat er zo
veel berichten zijn op Twitter en reacties op berichten in de sociale media, waarbij het vaak gaat om
nieuws over of commentaar op een bewindspersoon of specifieke maatregel, met als belangrijkste
voorbeeld de honderden reacties op het steunen van de winkelier die met geweld een overvaller
tegenhield, door staatssecretaris Teeven. Dergelijke berichten en de reacties erop vallen niet binnen
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één van de vier thema’s, maar vormen toch een belangrijk deel van de totale berichtgeving over het
ministerie. Dit haalt dus het percentage van de totale berichtgeving dat wél over een specifiek thema
gaat, omlaag.
Tabel 4. Kansen dat het ministerie en de vier thema’s samen in het nieuws komen.
Ministerie van
V&J

TBS

Drugsbeleid/
Wietpas

Nationale
Politie

Gokken/
Kansspelen

Ministerie van V&J

-

92,8%

89,2%

93,1%

89,4%

TBS

2,7%

-

4,3%

1,7%

2,6%

Drugsbeleid/ Wietpas

7,2%

11,9%

-

9,0%

6,0%

Nationale Politie

2,5%

1,5%

3,0%

-

0,0%

Gokken/ Kansspelen

1,3%

1,3%

1,1%

0,0%

-

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee actoren of onderwerpen 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 V en J (kolom)
ook het thema tbs (rij) genoemd word,t is 2,7%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over tbs (kolom) ook het
ministerie van V en J(rij) genoemd wordt, is 92,8%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst,
hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Tabel 5 bekijkt de berichtgeving over de thema’s als percentage per mediagroep. Hierbij vormt de
totale berichtgeving over een thema de 100% en is elke mediagroep als percentage van dat totaal
weergegeven. In de tabel zien we ten eerste dat drugsbeleid/wietpas het grootste thema vormt, met in
totaal 754 artikelen. De grootste mediagroepen bij dit thema zijn kwaliteitskranten, goed voor
ongeveer 31% van de totale berichtgeving rond het thema drugsbeleid/wietpas. Bij de overige thema’s
vormen de kwaliteitskranten een nog belangrijker mediagroep, met bijna 40% van de totale
berichtgeving over elk thema. De overige thema’s zijn, met tussen de 127 en 260 artikelen per thema,
relatief klein.
Tabel 5. De vier thema’s voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, per mediagroep.
TBS

Kwaliteitskranten
Populaire kranten
Gratis kranten
Actualiteitenprogramma's
Journaals
Sociale media
Twitter
Totaal

Drugsbeleid en
wietpas

Nationale
Politie

Gokken/
Kansspelen

Totaal

N
95
63
32

in %
37.1%
24.6%
12.5%

N
234
127
69

in %
31.0%
16.8%
9.2%

N
97
72
27

in %
37.3%
27.7%
10.4%

N
51
38
11

in %
40.2%
29.9%
8.7%

N
477
300
139

in %
34.1%
21.5%
9.9%

26

10.2%

78

10.3%

12

4.6%

10

7.9%

126

9.0%

10
3.9%
25
9.8%
5
2.0%
256 100.0%

26
3.4%
66
8.8%
154
20.4%
754 100.0%

6
2.3%
25
9.6%
21
8.1%
260 100.0%

1
0.8%
12
9.4%
4
3.1%
127 100.0%

43
3.1%
128
9.2%
184
13.2%
1397 100.0%

De kwaliteitskranten hebben relatief het grootste aandeel in de berichtgeving rond het drugsbeleid en
de wietpas, maar besteden veel aandacht aan alle onderzochte thema’s. De populaire kranten besteden
relatief het meeste aandacht aan de nationale politie en gokken/kansspelen (ongeveer 28 en 30
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procent van de totale berichtgeving), terwijl gratis kranten juist relatief een groot aandeel hebben in de
berichtgeving over TBS. Actualiteitenprogramma’s berichten vooral veel over TBS en het
drugsbeleid/de wietpas. Dit geldt ook voor de journaals. Op Twitter is opvallend veel aandacht voor het
drugsbeleid en de wietpas, vergeleken met de andere thema’s, maar op Fok.nl en Geenstijl.nl wordt juist
ongeveer evenveel aandacht besteed aan elk thema.

5.3 Stakeholders in het nieuws
Naast de selectie van de belangrijkste thema’s is ook een selectie gemaakt van de voor het ministerie
belangrijke stakeholders. Dit zijn stakeholders die veel voorkomen in het nieuws over het ministerie
van Infrastructuur en Milieu2. Deze stakeholders zijn onderverdeeld in 6 categorieën. In de
onderstaande tabel is weergegeven welke stakeholders er bij welke categorie horen.
Tabel 6. Relevante stakeholders in de berichtgeving rond het ministerie.
Categorie

Stakeholders

Ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie, minister Opstelten, staatssecretaris Teeven

Experts

Hoogleraren, professoren, onderzoekers, experts

Kennisinstituten

Raad van State, kennisinstituten, adviesbureaus en –organisaties, CBS, Raad voor
de Rechtspraak, Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,
Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, Pieter Baan Centrum

Uitvoering en toezicht

Burgemeesters, wethouders, provincies, coordinator terrorismebestrijding, nctv,
Korps Landelijke Politiediensten, politie, openbaar ministerie, rechtbanken.
gerechtshoven, hoge raad, Dienst Justitiële inrichtingen, centraal justitieel
incassobureau, Raad voor de Kinderbescherming, Nationaal Forensisch Instituut,
OOV, brandweer, Onderzoek en Documentatie Centrum, WODC. NCSC ,
kansspelautoriteit, AIVD, raad van korpschefs, tbs klinieken en -instellingen

Brancheorganisaties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, FNV, MKB. VNO. CNV,
Nederlandse Politiebond, ACP

Maatschappij

Burgers, coffeeshops, drugsgebruikers,
gokbedrijven, criminelen

tbs

patiënten,

abvakabo,

gokverslaafden,

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.

5.4

Thema 1: TBS

Tbs is een klein thema, waarover ongeveer 14 artikelen per maand verschijnen, afgezien van één grote
piek van meer dan 40 artikelen en een kleinere piek van net boven de 25 artikelen in een maand. Deze
vallen steeds samen met aankondigingen van staatssecretaris Teeven om straffen strenger te maken,
wat direct tbs betreft of waar tbs een onder deel van vormt. Figuur 7 laat de wisselingen in mediaaandacht voor dit thema zien per maand.

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.
2
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Figuur 7. Overzicht van de berichtgeving over het thema TBS per maand.
Februari 2011: In deze maand zien we de eerste en hoogste piek de media-aandacht voor het thema
tbs, wanneer de plannen van Teeven voor aanscherping van de tbs worden aangekondigd: “Tbs'ers na
straf gevolgd. Voor veiliger samenleving.” (De Telegraaf, 2 februari 2011). Later in dezelfde maand is er
berichtgeving over Teeven’s plan om rechters en het Pieter Baan Centrum inzage te geven in medische
dossiers van verdachten die niet mee willen werken aan een psychiatrisch onderzoek: “Psychisch
gestoorde criminelen kunnen niet langer hun tbs ontlopen door te weigeren mee te werken aan een
psychologisch onderzoek. Als het aan het kabinet ligt kunnen rechters straks hun oordeel ook baseren
op psychiatrische rapporten die in het verleden van een verdachte zijn gemaakt,” vat het NOS 20.00
Journaal dit plan samen op 17 februari 2011. Verschillende reacties op de plannen volgen: “Artsen zijn
tegen tbs-plan Teeven” (Sp!ts, 21 februari 2011); “'Teeven zet verkeerd beeld neer rond snelle
beëindiging tbs'” (De Pers, 3 februari 2011).
Juni 2011: In juni is er klein piekje in het aantal berichten door de bekendmaking van een plan van
Teeven voor strengere bestraffing van criminele jongeren, waarvan het op termijn omzetten van jeugdtbs naar volwassenen-tbs een onderdeel is. “'Hou minder rekening met dader'”, stelt Teeven in een
interview met de Volkskrant op 4 juni 2011, een citaat dat als kop gebruikt wordt door deze krant.
Maart 2012: Maart 2012 vormt de laatste piek in de berichtgeving en de tweede maandin de
onderzoeksperiode waarin het aantal berichten over tbs boven de 25 per maand uitkomt. Op 27 of 28
maart berichten vrijwel alle kranten, het Journaal, Fok.nl en het ministerie zelf via Twitter over een
wetsvoorstel van Teeven voor levenslang toezicht op zware ex- gewelds- of zedendelinquenten.
“Staatssecretaris Teeven wil levenslang tbs bij zedendelict” kondigt de Volkskrant het wetsvoorstel aan
op 28 maart 2012. In de berichtgeving over hetzelfde wetsvoorstel houdt De Telegraaf het algemener:
“Altijd toezicht op zware tbs er” (De Telegraaf, 27 maart 2012). “Nieuw: de 'pedo-oppasser'”
introduceert het NRC Handelsblad het wetsvoorstel op 27 maart 2012.
Tbs komt dus vooral in het nieuws wanneer er bepaalde wetsvoorstellen over worden gedaan, waar
vervolgens reacties op komen. Vooral de meer omstreden plannen zorgen voor een piek in het aantal
berichten.

5.4.1 Tbs: stakeholders
Naast staatssecretaris Teeven zijn er nog een aantal andere stakeholders of stakeholders die door de
media vaak in verband worden gebracht met het thema tbs. In tabel 7 geven we de kans weer dat een
aantal algemene en een aantal specifieke stakeholders genoemd worden samen met het thema tbs.
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Tabel 7. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
TBS
TNS

Ministerie

Kennis
instituten

Experts

Uitvoering
en Toezicht

Branche
Maat
organisaties schappij

-

90,4%

91,4%

93,5%

90,2%

88,4%

93,1%

83,0%

-

85,1%

82,4%

81,2%

90,4%

83,2%

9,7%

9,8%

-

18,4%

11,3%

29,5%

10,3%

Kennisinstituten

17,7%

17,0%

32,8%

-

22,0%

39,9%

18,3%

Uitvoering en Toezicht

62,3%

61,1%

73,7%

80,2%

-

99,7%

63,9%

Branche-organisaties

0,9%

1,0%

2,9%

2,2%

1,5%

-

2,1%

Ministerie
Experts

Maatschappij
44,3%
43,1%
46,3%
46,0%
44,1%
95,4%
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
het nieuws over het thema tbs. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een
artikel over tbs (kolom) ook het ministerie van V en J (rij) genoemd word,t is 83,0%. Andersom geldt: de kans dat in
een artikel over het ministerie van V en J (kolom) ook het thema tbs (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.

De tabel laat zien dat er naast het ministerie zelf twee stakeholders zijn die een grote kans hebben om
genoemd te worden in de berichtgeving over het thema tbs, namelijk uitvoering en toezichtorganisaties
(62,3%) en actoren uit de maatschappij (44,3%). Aangezien de politie maar ook het Openbaar
Ministerie, tbs-klinieken en de lagere overheden in de categorie uitvoering en toezicht vallen en
burgers en tbs-patiënten in de categorie maatschappij, zijn deze hoge kansen niet verrassend. De
overige stakeholders hebben een kleinere kans om in het nieuws over dit thema voor te komen. Voor
kennisinstituten (waaronder ook het Pieter Baan Centrum gerekend is) is deze kans 17,7%, voor
experts 9,7% en voor brancheorganisaties 0,9%. Wat verder opvalt is dat uitvoering- en
toezichtorganisaties ook veel in het nieuws komen in combinatie met alle andere stakeholders: als één
van de stakeholders in het nieuws over tbs voorkomt, is de kans groot dat ook uitvoering- en
toezichtorganisaties voorkomen. Dit geldt in mindere mate ook voor de actoren uit de maatschappij. De
kans dat deze voorkomen is vooral groot wanneer er over brancheorganisaties gesproken wordt in het
nieuws.
Naast relevante stakeholders hebben we ook gekeken naar politieke partijen en de kans dat zij samen
voorkomen in de berichtgeving rond het thema tbs, weergegeven in tabel 8. De partij die het sterkst
met het thema geassocieerd wordt is de VVD, die genoemd wordt in 33,7% van de artikelen waarin het
over tbs gaat. Deze partij wordt ook vaak genoemd in artikelen waarin ook een andere partij voorkomt.
Dit komt doordat dit de partij van staatssecretaris Teeven is, die veel wetsvoorstellen doet of plannen
heeft wat betreft tbs, zoals we eerder al zagen. Ook de andere coalitiepartijen worden relatief vaak
genoemd in de artikelen over tbs: tussen de 15,5 en 16,5%, dus toch een stuk minder vaak dan de VVD.
Van de oppositiepartijen wordt de PvdA een stuk vaker genoemd dan de overige partijen: in bijna 14%
van de gevallen, tegenover de 5% of minder van de overige oppositiepartijen. Naast gezamenlijke acties
met andere partijen kwam de PvdA namelijk ook in het nieuws rond tbs doordat PvdA-Kamerlid Lea
Bouwmeester meerdere malen Kamervragen stelde naar aanleiding van een ontsnapte tbs’er. Doordat
het bij dit thema slechts om een klein aantal artikelen gaat, verhoogt dit de associatie tussen tbs en de
PvdA in deze tabel direct.
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Tabel 8. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
TBS

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GroenLinks ChristenUnie PvdD

TBS

-

90,2% 91,8% 86,4% 88,5% 86,2% 82,8% 83,2%

VVD

33,7% -

PvdA

13,9% 22,1% -

PVV

15,5% 29,5% 37,9% -

CDA

16,6% 33,2% 47,0% 51,0% -

SP

5,0%

10,5% 21,5% 19,9% 17,9% -

D66

3,7%

9,1%

18,7% 13,9% 10,7% 36,8% -

GroenLinks

54,7% 61,4% 65,9% 67,4% 75,3% 61,9%
31,9% 37,8% 55,6% 62,9% 53,8%
48,8% 61,2% 55,3% 55,0%
57,5% 44,9% 53,6%
47,8% 28,6%
30,2%

SGP

88,8%

89,8% 93,7%

67,6%

79,1% 100,0%

63,1%

76,4% 76,8%

66,5%

59,8% 96,7%

67,5%

60,4% 77,6%

47,4%

42,4% 70,0%

43,5%

78,3% 85,1%

3,3%

6,6%

14,1% 12,1% 11,3% 19,3% 26,5% -

35,3%

70,0% 17,6%

ChristenUnie 2,5%
PvdD
0,9%

5,1%

11,8% 10,5% 10,2% 23,0% 27,4% 25,3%

-

42,4% 56,4%

2,1%

5,1%

3,3%

3,2%

7,3%

15,1%

-

SGP

4,2%

8,0%

8,5%

6,5%

18,8% 29,7% 7,0%

31,3%

27,6% -

1,5%

17,5% 17,8%

17,6%

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partjien of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws
over het thema tbs. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel
over tbs (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt, is 33,7%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over de VVD
(kolom) ook het thema tbs (rij) genoemd wordt, is 90,2%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de
uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage)
gebruikt.

5.5

Thema 2: Drugsbeleid en wietpas

Drugsbeleid/wietpas is een thema dat redelijk vaak in het nieuws komt. Gemiddeld zijn er over

dit thema iets meer dan 40 artikelen per maand, met in december 2010 en maart 2012 een fikse piek
van rond de 90 artikelen per maand (zie figuur 8). Kleinere pieken zien we in mei, augustus en
november 2011.

Figuur 8. Overizicht van de berichtgeving over het thema Drugsbeleid en Wietpas per maand.
December 2010: In deze maand zien we de eerste piek in het nieuws over dit thema. Er zijn
verschillende berichten over drugsgeweld in Brabant en de daaropvolgende inval van Justitie in een
woonwagenkamp. Sommige media bestempelen dit geweld als een ‘oorlog’: “Crisisaanpak drugsoorlog.
Opstelten: Inzet van nationale recherche,” kopt De Telegraaf op 3 december 2010. Ook Ochtendspits
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spreekt van een oorlog: “Er komen snel extra maatregelen om de drugsoorlog in het zuiden een halt toe
te roepen. De nationale recherche wordt ingezet en het pasjessysteem wordt versneld ingevoerd. Dat is
de uitkomst van het crisisberaad dat vijf burgemeesters hebben gevoerd met minister Opstelten van
Veiligheid” (Ochtendspits, 3 december 2012). In dezelfde uitzending komt Hero Brinkman aan het
woord: “Dit is een oorlog van aan de ene kant diverse criminele organisaties en het bestuur van die
criminele organisaties” (Ochtendspits, 3 december 2012). In de kwaliteitskranten is geen sprake van
een oorlog: hier gaat het over drugsgeweld of drugscriminaliteit, en is er meer aandacht voor de
discussie rond de invoering van de wietpas: “Van Gijzel [burgemeester van Eindhoven] wil effect van
wietpas meten” (NRC Handelsblad, 8 december 2010), “Pasjes zijn lang gekoesterde wens” (de
Volkskrant, 17 december 2010).
Mei 2011: In mei is er discussie rond de invoering van de wietpas naar aanleiding van uitspraken van
minister Opstelten hierover: “Coffeeshops moeten besloten clubs worden met hooguit 1000 tot 1500
leden per club. En alleen mensen met een Nederlandse nationaliteit. Dat wil minister Opstelten.
Ondanks verzet bij een flink aantal gemeenten gaat de minister verder met de invoering van de wietpas,
nog dit jaar”, zo bericht het NOS 20.00 Journaal op 27 mei 2011. Ook andere media publiceren hierover,
soms met harde kritiek zoals op Geenstijl.nl: “Van de vier miljoen toeristen die Amsterdam jaarlijks
bezoeken brengt ongeveer een kwart een bezoek aan de coffeeshop. Naar schatting pompen die
toeristen jaarlijks minimaal 250 miljoen euro in de Amsterdamse economie. Da’s de betere VOCmentaliteit. Het Amsterdamse Toerismebureau is dan ook tegen de maatregel. En gelijk hebben ze”
(Geenstijl.nl, 29 mei 2011).
Augustus 2011: In mei zien we vooral veel getwitter over het drugsbeleid, naar aanleiding van het plan
van minister Opstelten om maatregelen te nemen tegen drugstransport via het openbaar vervoer:
“Opstelten wil drugslijnen in ov hard aanpakken” (Twitter, 16 augustus 2011). In twee dagen zijn er
bijna 30 tweets met vrijwel letterlijk dezelfde boodschap.
November 2011: In november zijn er opnieuw berichten rond de wietpas: nu de streefdatum voor de
invoering dichterbij komt, ontstaat er een discussie over een uitstel hiervan. “Grensgemeenten: wietpas
per 1 januari onhaalbaar” (de Volkskrant, 1 november 2011); “Maastricht wil latere invoering wietpas”,
berichten Metro en Fok.nl op 8 november. Ook later die maand komt Maastricht weer in het nieuws
rond de wietpas, nu met de wens om de maatregel op hetzelfde moment door het hele land in te
voeren: “Maastricht: wietpas meteen landelijk invoeren” (Algemeen Dagblad, 23 november 2011).
Daarnaast bericht Fok.nl over het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Dibi om het College Bescherming
Persoonsgegevens de privacyaspecten van de wietpas te laten onderzoeken: “Onderzoek naar
privacyaspecten wietpas” (Fok.nl, 23 november 2011).
Maart 2012: In deze maand is er een hogere piek in de berichtgeving rond het thema
drugsbeleid/wietpas. Meteen al in de eerste dagen van de maand zijn er een aantal nieuwsberichten
rond het Kamerdebat over het drugsbeleid op 1 maart, waar de media vooral de discussie over hasj van
oppikken. “VVD: laat coffeeshops stoppen met handel in hasj”, bericht het NRC Handelsblad op 1 maart.
“Verkoop van hasj verboden. Nederwiet blijft wel gedoogd”, en “Coffeeshops 'besloten'”, kopt De
Telegraaf op dezelfde dag. Ook het NOS 20.00 Journaal en de actualiteitenprogramma’s berichten over
het VVD-voorstel om de verkoop van hasj te verbieden. Op 3 maart zien we nog wat commentaar op het
voorstel, waaronder commentaar van de minister zelf: “Opstelten is tegen apart verbod op hasj” (de
Volkskrant, 3 maart 2012). Ook de wietpas blijft de hele maand door regelmatig in het nieuws komen: “
[burgemeester Maastricht] Hoes: Zero tolerance bij wietpas” kopt Trouw bijvoorbeeld op 22 maart. Op
Twitter zien we deze maand vooral de berichten “Ivo Opstelten (VVD) brabbelt als een korsakovpatiënt over drugsbeleid” (Twitter, 20 en 21 maart 2012) en “Max Daniel's bedrog en Ivo Opsteltens
gedrocht helpen de coffeeshops om zeep” (Twitter, 30 maart 2012) door meerdere bronnen getweet
worden.
De problemen en het commentaar rond de invoering van de wietpas en de aanpak van (soft-)
drugscriminaliteit zijn de twee belangrijkste thema’s die op verschillende momenten steeds opnieuw
opduiken in de berichtgeving rond het thema drugsbeleid/wietpas.
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5.5.1 Drugsbeleid en wietpas: stakeholders
Tabel 9 geeft de kansen weer dat de verschillende stakeholders in het nieuws komen rond het thema
drugbeleid en wietpas.
Tabel 9. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Drugsbeleid
Wietpas
Drugsbeleid/
Wietpas
Ministerie
Experts
Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Branche
organisaties
Maatschappij

Ministerie

Experts

Kennis
instituten

Uitvoering
en Toezicht

Branche
organisaties

Maat
schappij

75,0%

84,7%
-

86,5%
79,4%

89,9%
83,0%

88,0%
76,4%

87,4%
81,5%

91,1%
78,5%

10,4%

10,8%

-

22,8%

14,3%

19,0%

12,0%

7,6%

7,9%

15,9%

-

9,5%

20,8%

12,3%

58,0%

56,9%

78,0%

74,3%

-

85,0%

64,7%

1,8%

1,9%

3,3%

5,1%

2,7%

-

2,8%

45,8%
44,6%
49,9%
73,4%
49,3%
67,4%
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
het nieuws over het thema drugsbeleid en wietpas. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen.
Bijvoorbeeld: de kans dat in een artikel over drugsbeleid en wietpas (kolom) ook het ministerie van V en J (rij)
genoemd wordt, is 75,0%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van V en J (kolom) ook het
thema drugsbeleid en wietpas (rij) genoemd wordt, is 84,7%. 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 tabel laat zien dat er, naast het ministerie zelf, twee stakeholders zijn die een vrij hoge kans hebben
om genoemd te worden in de berichtgeving over dit thema. Dit zijn uitvoering en toezichtorganisaties
(een kans van 58%) en actoren uit de maatschappij (een kans van 45,8%). Vooral stakeholders uit de
categorie uitvoering en toezicht, waaronder gemeenten, burgemeesters en de politie, hebben een grote
kans om genoemd te worden, ook wanneer er een stakeholder uit een andere categorie genoemd wordt
in de berichtgeving. Onder actoren uit de maatschappij vallen onder andere burgers, drugsgebruikers
en coffeeshophouders. De stakeholders experts, kennisinstituten en brancheorganisaties spelen een
minder grote rol in de berichtgeving over het thema drugsbeleid en wietpas.
Uit tabel 10 blijkt dat de partij die de grootste kans heeft om in het nieuws rond het drugsbeleid en de
wietpas te worden genoemd de VVD is, met een kans van 28,9%. Ook wanneer er een andere politieke
partij genoemd wordt heeft de VVD een hoge kans om genoemd te worden. Dit komt doordat dit de
partij is van minister Opstelten, die vaak genoemd wordt in de berichtgeving rond dit thema. CDA, PVV
en PvdA hebben ook een vrij grote kans om in de berichtgeving genoemd te worden, waarbij de PvdA
wat vaker genoemd wordt wanneer ook een andere oppositiepartij genoemd wordt. We zien ook dat de
PVV iets vaker in het nieuws is met andere (oppositie-) partijen samen dan de andere coalitiepartij het
CDA, wat erop kan duiden dat deze partij vaker in het nieuws komt in discussie met andere partijen. De
verschillen zijn echter vrij klein.
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Tabel 10. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Drugs-beleid VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

Drugsbeleid

-

85,9% 86,3% 84,7% 87,4% 84,1% 86,5% 89,2% 85,3% 78,3% 85,6%

VVD

28,9%

-

PvdA

12,5%

24,7% -

PVV

14,1%

34,0% 43,1% -

CDA

15,7%

35,5% 40,1% 58,5% -

SP

4,5%

10,5% 22,7% 18,5% 17,1% -

D66

5,8%

13,8% 24,2% 24,7% 21,8% 39,8% -

GroenLinks

4,7%

10,6% 20,8% 18,5% 16,3% 35,8% 34,3% -

57,5% 68,6% 66,4% 66,2% 69,6% 68,1% 55,0% 96,2% 89,4%
37,3% 32,2% 61,5% 52,1% 57,0% 42,8% 69,3% 42,6%
54,2% 57,9% 61,6% 58,7% 67,7% 69,7% 77,7%
57,9% 58,7% 55,9% 48,4% 96,2% 71,7%
31,6% 36,2% 21,6% 68,6% 32,5%
43,7% 29,6% 38,3% 42,2%
28,8% 38,3% 42,0%

Christen-Unie 1,8%

3,5%

6,3%

8,7%

5,7%

8,7%

9,4%

11,7% -

0,0%

19,6%

0,3%

1,0%

1,7%

1,5%

1,9%

4,7%

2,1%

2,6%

-

6,8%

PvdD

0,0%

1,8%
5,5% 6,1% 9,7% 8,3% 12,7% 13,1% 16,7% 19,2% 39,3% SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partjien of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws
over het thema drugsbeleid en wietpas. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans
dat in een artikel over drugsbeleid en wietpas (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt, is 28,9%. Andersom geldt:
de kans dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema drugsbeleid en wietpas (rij) genoemd wordt, is 85,9%.
De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag
percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

5.6 Thema 3: Nationale Politie
De Nationale Politie is een kleiner thema waarover gemiddeld ongeveer 13 artikelen per maand
gepubliceerd worden. Ook tijdens de grootste piek in de berichtgeving over dit thema, in november
2011, komt het aantal artikelen niet hoger dan 50 in een maand. Kleinere pieken in de berichtgeving
zien zijn er in november en december 2010, april 2011 en maart 2012, zoals figuur 9 laat zien.

Figuur 9. Overzicht van de berichtgeving over het thema Nationale Politie per maand.
November 2011: In november zien we een grote piek in de berichtgeving over de Nationale Politie.
Deze wordt vooral veroorzaakt door een groot aantal berichten in de laatste weken van die maand,
wanneer minister Opstelten zijn wetsvoorstel voor de oprichting van de Nationale Politie verdedigt in
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de Tweede Kamer. Op 24 november berichten meerdere kranten nog over een vertraging van de komst
van een landelijk korps: “Nationale Politie later ingevoerd”, kopt Sp!ts bijvoorbeeld op 24 november.
Het NRC Handelsblad heeft als kop “Invoeren Nationale Politie vertraagd” op 23 november. Later die
maand zijn er ook positievere berichten: “Nederland wordt stuk veiliger met één korps” is de kop die
het Algemeen Dagblad gebruikt voor een interview met minister Opstelten op 25 november. Het
kamerdebat over de Nationale Politie wordt aangekondigd en geretweet op Twitter, waar gesproken
wordt van: “De nationale politie: het magnum opus van Ivo Opstelten” (Twitter, 28 november 2011).
Ook zijn er berichten over de instemming van de Tweede Kamer met het plan: “Kamer steunt invoering
van een nationaal politiekorps” (de Volkskrant, 28 november 2011), “Nationale politie blijft
ongewijzigd. 'Regionale eenheden gaan gewoon boeven vangen'” (De Telegraaf, 28 november 2011).
December 2010: December vormt de eerste kleinere piek in de berichtgeving, bijna een jaar voor de
grotere piek, wanneer minister Opstelten zijn eerste plannen voor de Nationale Politie bekendmaakt.
“Over iets meer dan een jaar moet de nieuwe nationale politie in Nederland een feit zijn. Na jaren van
overleg kwam minister Opstelten vandaag met de eerste plannen. De 26 bestaande politiekorpsen
verdwijnen en maken plaats voor tien grotere regio's. De minister wil op die manier de bureaucratie
terugdringen en hij verwacht meer blauw op straat,” zo stelt het NOS 20.00 Journaal op 14 december
2010. “Opstelten opent aanval op bureaucratie bij politie” bericht de Volkskrant een dag later over
deze plannen. Ook is er direct al wat kritiek op het plan: “Minister Opstelten, zet je Randstad-pet toch
af!” citeert het Algemeen Dagblad burgemeester Gijzel van Eindhoven in een kop. In het artikel gaat het
om kritiek van deze burgemeester op het voortrekken van de politie in de Randstad door minister
Opstelten, en zijn vrees dat dit met de komst van de Nationale Politie nog zal verergeren.
April 2011: Deze kritiek vanuit Brabant op de Nationale Politie zien we nog een aantal keer terug in de
media, waaronder tijdens de volgende kleinere piek in de berichtgeving, in april 2011. “Opstelten geeft
politie Brabant veel te weinig” kopt het Algemeen Dagblad op 2 april 2011. De piek wordt echter vooral
veroorzaakt door de ophef over hoge vergoedingen voor korpschefs. Minister Opstelten roept
korpschefs op deze terug te betalen; doen zij dit niet, dan dreigt hij hen geen positie te geven binnen de
top van de Nationale Politie: “Minister bestraft korpschefs om toelagen”, stelt het NRC Handelsblad op
16 april. “'Ontzettende geldsmijterij'” citeert De Telegraaf SP-Kamerlid Van Raak in een kop in de krant
van 2 april, specifiek verwijzend naar het plan van burgemeester Jorritsma van Almere om een dure
interim-korpschef aan te stellen in Flevoland. Deze zou de rol van korpschef vervullen tot de instelling
van de Nationale Politie. Op diezelfde dag komt dit bericht over hoge vergoeding voor korpschefs ook
op het journaal. Tenslotte is de Nationale Politie in het nieuws rond 1 april 2011 vanwege de
bekendmaking van minister Opstelten in een brief aan de Kamer om banen te gaan schrappen in de
politietop in verband met de vorming van de Nationale Politie. “Veel politiemanagers de laan uit”
(Trouw, 1 april 2011), “Kamer haalt bezem door politieleiding” (De Telegraaf, 1 april 2011).
Februari 2012: Februari toont een lichte piek in de berichtgeving veroorzaakt door berichten over
kritiek, onder andere vanuit de politie, op de plannen voor de nationale politie. In februari is vooral het
NRC Handelsblad actief in het berichten over de nationale politie. “Fijnaut uit zware kritiek op plannen
nationale politie” luidt de voorpagina van het NRC Handelsblad op 10 februari; “Politiedeskundige
Fijnaut vindt plan nationale politie slecht en ondoorzichtig” kop boven een interview met politieautoriteit Cyrille Fijnaut in dezelfde krant op die dag. “Eén korps, veel problemen” stelt het NRC op 18
februari. In de andere kranten is er onder andere aandacht voor het vastlopen van de caoonderhandelingen bij de politie en, in De Telegraaf, het aan de kaak stellen van de aankoop van nieuwe
politieauto’s, wat volgens deze krant niet op een juridisch juiste manier is gebeurd. “Inkoop politie
krijgt toezicht. Na missers nieuw wagenpark”, bericht De Telegraaf hierover op 17 februari 2012.
Maart 2012: In maart blijft de media-aandacht voor de Nationale Politie vrij hoog en komt vooral de
politie-cao in het nieuws: “Strijd om politie-cao wordt snel grimmiger” (Algemeen Dagblad, 6 maart
2012). “De politiebonden gaan de vorming van de nationale politie traineren door niet langer aan te
schuiven bij vergaderingen en nergens mee in te stemmen. Het is een van de middelen die worden
ingezet in het gevecht met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) om tot een betere cao te komen”,
zo begint een artikel in De Telegraaf op dezelfde dag. Verder is er in maart 2012 vanaf verschillende
kanten kritiek op de politie in de media.“Merendeel delicten niet bestraft wegens
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capaciteitsproblemen,” bericht de Volkskrant op 1 maart over een rapport van de Algemene
Rekenkamer. “'Politiekorpsen zijn laks met arbo-regels'” citeert Trouw de inspectie SZW in een kop op
27 maart. “‘Politie moet in de wijken actief blijven'” (de Volkskrant, 29 maart 2012): een citaat van de
burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen, over diens angst dat er met de komst van de Nationale
Politie minder agenten op straat zullen zijn.

5.6.1 Nationale Politie: stakeholders
Tabel 11 geeft de kansen weer dat een stakeholdersgroep genoemd wordt in de berichtgeving rond dit
thema.
Tabel 11. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Nationale
Politie
Nationale Politie

Ministerie

Kennisinstituten

Experts

Uitvoering
en Toezicht

BrancheMaatorganisaties schappij

-

81,5%

82,0%

79,8%

81,6%

82,5%

80,3%

85,0%

-

79,4%

84,0%

85,0%

90,9%

86,6%

Experts

8,6%

7,9%

-

17,5%

8,9%

6,3%

15,9%

Kennisinstituten
Uitvoering en
Toezicht
Brancheorganisaties

6,4%

6,5%

13,5%

-

6,7%

10,2%

12,6%

95,0%

94,8%

99,8%

96,0%

-

97,3%

97,7%

17,1%

18,0%

12,5%

26,1%

17,3%

-

12,4%

Ministerie

Maatschappij
20,2%
20,9%
38,3%
39,2%
21,1%
15,1%
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
het nieuws over het thema nationale politie. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de
kans dat in een artikel over nationale politie (kolom) ook het ministerie van V en J (rij) genoemd wordt, is 85,0%.
Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van V en J (kolom) ook het thema nationale politie (rij)
genoemd wordt, is 81,5%. De kleuren zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een
kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Stakeholders uit de categorie uitvoering en toezicht hebben een zeer grote kans om genoemd te
worden in de berichtgeving, ook wanneer er tevens een stakeholder uit een andere groep genoemd
wordt. Dit komt doordat de politie zelf in de categorie uitvoering en toezicht valt. Andere stakeholders
hebben een kleinere kans om in het nieuws te komen: voor maatschappelijke actoren, waaronder
burgers, is de kans ongeveer 20% en voor brancheorganisaties, waaronder onder andere de
politiekvakbond, is de kans ongeveer 17%. Experts en kennisinstituten hebben minder dan 10% kans
om genoemd te worden. Wanneer deze stakeholders wel genoemd worden is de kans vrij groot dat ook
een stakeholder uit de categorie maatschappij genoemd wordt. Verder is de overlap tussen de
stakeholders-groepen gering. Het gaat in de berichtgeving dus vooral om de politie zelf, met vrij weinig
aandacht voor andere stakeholders.
Zoals tabel 12 laat zien is de VVD wederom de partij met de grootste kans om in de berichtgeving
genoemd te worden, namelijk 33,5%. Deze partij heeft ook een grote kans om genoemd te worden
wanneer ook het CDA wordt genoemd (75,1%) of wanneer de PVV wordt genoemd (66,5%). In
combinatie met één van de oppositiepartijen wordt deze kans iets kleiner. Verder komt de PVV vrij veel
in het nieuws in vergelijking met de andere partijen: een kans van 18% tegen de 15,6% van de PvdA en
de 15,2% voor het CDA. PVV en CDA hebben een grote kans om samen voor te komen: wanneer het
CDA genoemd wordt, is de kans 69,5% dat ook de PVV genoemd wordt, en andersom is deze kans
59,2%. De oppositiepartijen hebben slechts een vrij kleine kans om in het nieuws te komen: voor de
Partij voor de Dieren is deze kans zelfs 0%. Alleen voor de PvdA en de SP is deze kans groter dan 10%.
De PvdA komt vooral ook samen met andere oppositiepartijen voor.
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Tabel 12. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Nat.
Politie VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

Nationale
Politie

-

VVD

33,5% -

PvdA

15,6% 23,4% -

PVV

18,0% 36,1% 46,9% -

CDA

15,2% 34,8% 42,6% 59,2% -

SP

11,7% 15,8% 37,9% 30,7% 31,4% -

D66

7,2%

11,7% 20,7% 18,3% 17,4% 22,3% -

GL

5,0%

8,4%

16,4% 13,4% 16,0% 13,0% 32,1% -

CU

3,0%

4,5%

13,5% 9,6%

10,4% 10,5% 25,6% 37,2% -

-

48,3%

PvdD

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

82,0% 84,1% 80,8% 80,5% 84,2% 82,3% 78,3% 81,6% 51,7% 66,5% 75,1% 46,5% 54,5% 53,9% 50,7% 39,1% 41,7% 50,4% 43,7% 47,7% 68,3% -

0,0%

69,5% 49,1% 46,4% 46,8% 58,1% 42,7% 37,6% 47,4% 53,9% -

0,0%

35,5% 28,3% 39,8% -

0,0%

44,1% 61,2% -

0,0%

64,7% 0,0%

77,2%
94,6%
60,3%
70,5%
76,9%
49,7%
51,9%
65,3%

1,5% 4,5% 6,3% 6,2% 7,9% 7,0% 11,5% 20,0% 25,7% SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partjien of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws
over het thema nationale politie. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat in
een artikel over nationale politie (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt, is 33,5%. Andersom geldt: de kans dat in
een artikel over de VVD (kolom) ook het thema nationale politie (rij) genoemd wordt, is 82,0%. De kleuren zijn een
indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

5.7

Thema 4: Gokken/Kansspelen

Zoals te zien in figuur 10 is Gokken/Kansspelen met gemiddeld 8 nieuwsberichten per maand het
kleinste thema dat we analyseren voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op twee momenten in
de regeringsperiode van kabinet Rutte I is dit aantal echter meer dan twee keer het gemiddelde,
namelijk in april en september 2011. Verder is het opvallend bij dit thema dat De Telegraaf de meeste
aandacht besteedt aan dit thema van alle media die we in dit onderzoek hebben meegenomen: bij de
andere thema’s is dit meestal het NRC Handelsblad, direct gevolgd door De Telegraaf. Blijkbaar is dit
thema interessant voor de doelgroep voor deze krant.

Figuur 10. Overzicht van de berichtgeving over het thema Gokken/Kansspelen per maand.

27

April 2011: In april 2011 wordt de piek in de hoeveelheid artikelen over gokken en kansspelen
veroorzaakt door de discussie over de versoepeling van regels rond kansspelen, waaronder online
poker: “Tweede Kamer vindt de tijd rijp voor meer vrijheid bij kansspelen” (Trouw, 14 april 2011).
Andere media zijn minder optimistisch in hun berichtgeving over deze discussie: “Tweede Kamer
bezorgd over gokbeleid” (de Volkskrant, 14 april 2011), “Gokindustrie onder de loep. Kamer eist harde
handhaving bij vrijgeven kansspelen,” (De Telegraaf, 13 april 2011). Ook het voorstel van
staatssecretaris Teeven om meer opbrengsten vanuit de Staatsloterij te investeren in sport komt in
deze maand in het nieuws: “Sport maakt kans op 110 miljoen” (de Volkskrant, 13 april 2011).
September 2011: In september 2011 komen kansspelen vooral negatief in het nieuws, namelijk in
berichten over Kamerleden die bepaalde typen kansspelen willen inperken. Dit in verband met een
Kamerdebat over kansspelen in het begin van deze maand. “Kamer wil eind aan misleidende reclame
loterijen,” (Fok.nl, 7 september 2011), “Kamer wil waarschuwing voor gokken op internet,” (NRC
Handelsblad, 8 september 2011), “Teeven belooft aanpak illegale goksites,” (Fok.nl, 7 september 2011).
Tegen het einde van deze maand is er het bericht dat deze illegale goksites ook bij eventuele latere
legalisering geen vergunning zullen krijgen: “Aangezien alle kansspelen op internet nu illegaal zijn,
kunnen zij straks fluiten naar een felbegeerde vergunning. "We moeten aanbieders van strafbaar
gedrag niet belonen", stelt PvdA-Kamerlid Bouwmeester. Haar motie kreeg een meerderheid dankzij
steun van regeringspartij CDA, dat het daarmee staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) een stuk
lastiger maakt het gokbeleid te moderniseren,” zo legt De Telegraaf de situatie uit.
Maart 2012: Tenslotte is er in maart 2012 wederom een oproep in de media voor een beter beleid
voor gokken op internet: “Ruim één miljoen Nederlanders gokken regelmatig via internet. Maar
adequaat Nederlands toezicht op deze gokbranche en rechtsbescherming is er niet. Sterker nog: er is
zelfs helemaal geen beleid,” stelt De Telegraaf op 12 maart 2012. In dezelfde maand is er een aantal
berichten over de toename van het aantal gokkers op internet, maar dit wordt geen groot onderwerp in
het nieuws.

5.7.1 Gokken/Kansspelen: stakeholders
Onderstaande tabel geeft de kansen weer dat een stakeholdersgroep genoemd wordt in de
berichtgeving over dit thema.
Tabel 13. Kans dat een stakeholdersgroep genoemd wordt.
Gokken/
Kansspelen
Gokken/ Kansspelen

Kennis
instituten

Ministerie Experts

Uitvoering
en Toezicht

Branche
Maatorganisaties schappij

-

90,2%

82,0%

87,6%

87,7%

-

95,1%

81,7%

-

84,4%

74,9%

82,3%

-

85,6%

Experts

2,5%

2,9%

-

0,0%

3,0%

-

2,3%

Kennisinstituten

2,3%

2,2%

0,0%

-

4,2%

-

3,1%

34,7%

35,9%

38,2%

62,8%

-

-

38,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

43,4%

43,2%

33,5%

52,7%

44,1%

-

-

Ministerie

Uitvoering en Toezicht
Branche organisaties
Maatschappij

Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee stakeholdersgroepen of onderwerpen samen genoemd worden in
het nieuws over het thema gokken/kansspelen. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld:
de kans dat in een artikel over gokken/kansspelen (kolom) ook het ministerie van V en J (rij) genoemd wordt, is
81,7%. Andersom geldt: de kans dat in een artikel over het ministerie van V en J (kolom) ook het thema
gokken/kansspelen (rij) genoemd wordt, is 90,2%. 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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De tabel laat zien dat er naast het ministerie twee stakeholders zijn die een kans hebben van ongeveer
35% of meer om genoemd te worden in het nieuws rond gokken en kansspelen. Dit zijn
maatschappelijke actoren (met een kans van 43,4% om genoemd te worden) en stakeholders uit de
categorie uitvoering en toezicht (met een kans van 34,7%). Ook wanneer er een andere stakeholder
genoemd wordt is de kans vrij groot dat een stakeholder uit één van deze groepen genoemd wordt.
Onder uitvoering en toezichtsorganisaties valt onder andere de kansspelautoriteit en onder actoren uit
de maatschappij vallen onder andere gokkers en gokverslaafden en gokbedrijven. De stakeholders
experts en kennisinstituten komen nauwelijks voor in de berichtgeving over het thema gokken en
kansspelen en brancheorganisaties zelfs helemaal niet. Dit lijkt te worden veroorzaakt doordat
nieuwsberichten over gokken en kansspelen vaak korte berichten waren in plaats van langere
achtergrondartikelen waarin experts en kennisinstituten aan het woord komen. Brancheorganisaties
zoals vakbonden zijn bij dit thema nauwelijks relevant.
Tabel 14. Kans dat politieke partijen (samen) genoemd worden.
Gokken
Kansspelen
Gokken,
Kansspelen

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

CU

PvdD

SGP

- 92,2% 91,6% 84,6% 91,3% 92,2% 89,6% 94,5% 87,3% 85,5%

VVD

45,1%

- 61,4% 70,6% 77,6% 82,9% 91,2% 72,2% 67,9% 99,1%

PvdA

25,2% 34,4%

PVV

12,3% 21,0% 27,5%

CDA

21,0% 36,4% 49,0% 55,1%

- 51,7% 58,6% 63,9% 61,6% 60,0% 71,6% 97,6%
- 35,0% 42,3% 61,6% 41,0% 55,0% 73,9%
- 60,5% 69,6% 57,0% 54,0% 73,9%

SP

9,1% 16,7% 23,0% 28,7% 26,0%

D66

6,4% 13,3% 16,1% 30,3% 21,7% 29,9%

GL

7,0% 10,9% 16,2% 20,8% 18,4% 20,6% 40,4%

CU

7,2% 11,4% 21,4% 30,9% 19,3% 42,6% 47,2% 29,1%

PvdD

2,0%

4,8%

8,4% 12,0%

- 41,3% 27,4% 51,3% 73,9%
- 39,1% 41,2% 73,9%
- 26,3% 67,3%
- 73,7%

7,6% 17,6% 24,3% 21,4% 21,2%

-

87,1%
87,2%
66,7%
61,2%
75,7%
55,8%
50,8%
26,2%
67,6%
22,4%

6,6% 13,5% 18,4% 31,9% 25,0% 42,8% 53,8% 26,9% 62,5% 71,9%
SGP
Leesvoorbeeld: deze tabel toont de kans dat twee partijen of onderwerpen samen genoemd worden in het nieuws
over het thema gokken/kansspelen. De eerste staat in de kolommen, de tweede in de rijen. Bijvoorbeeld: de kans dat
in een artikel over gokken/kansspelen (kolom) ook de VVD (rij) genoemd wordt, is 45,1%. Andersom geldt: de kans
dat in een artikel over de VVD (kolom) ook het thema gokken/kansspelen (rij) genoemd wordt, is 92,2%. De kleuren
zijn een indicatie voor de hoogte van de uitkomst, hierbij wordt een kleurenspectrum van rood (laag percentage) tot
donkergroen (hoog percentage) gebruikt.

Zoals tabel 14 laat zien is de kans ongeveer 45% dat de VVD genoemd wordt in een artikel over gokken
en kansspelen, een stuk hoger dan de kansen voor de overige partijen. Dit komt doordat VVDstaatssecretaris Teeven de bewindspersoon is die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid: hij komt
vaak in het nieuws in verband met wetsvoorstellen of beslissingen van de Tweede Kamer die
betrekking hebben op dit beleidsterrein. Ook de PvdA komt relatief vaak in het nieuws rond gokken of
kansspelen, namelijk in ongeveer 25% van de artikelen. Zoals al eerder genoemd was er enige mediaaandacht voor de motie om bedrijven die nu goksites beheren op internet ook later uit te sluiten van
een vergunning: deze motie was afkomstig van de PvdA. Ook wordt de PvdA soms genoemd omdat de
partij voorstander is van een gereguleerde legalisering van gokken op internet, wat sommige media
lijkt te verbazen: “Bij hun voornemen om het internetgokken legaal te maken, krijgen CDA en VVD
steun uit onverwachte hoek: de PvdA” (De Telegraaf, 22 januari 2011).
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6

Dynamiek: nieuws, ‘nieuwshups’ & nieuwsgolven

In deze paragraaf komen we terug op het totale nieuws rond het ministerie en gaan we in op de
nieuwsgolven rondom de verschillende onderwerpen zoals in de bovenstaande paragrafen is
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:




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 33 dagen waarop er
geen nieuws te vinden was over het ministerie. Dat betekent in een periode van 555 dagen 5,9%. Op 22
dagen was er slechts één bericht te vinden in de media, terwijl er ook een dag was waarop er 270
artikelen/items te vinden waren over het ministerie. Dit was op 15 december 2011. Deze piek bestaat
voornamelijk uit reacties op een bericht op GeenStijl.nl naar aanleiding van een uitspraak van
staatssecretaris Teeven enkele dagen eerder: 'Pak belagers aan'. Teeven beschermt zelfverdedigers”
(De Telegraaf, 13 december 2010). In tabel 15 geven we de correlaties tussen de mediagroepen weer
over de hele periode van het kabinet Rutte I.
Tabel 15. Samenhang in de berichtgeving tussen de verschillende mediagroepen.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits-kranten

Populaire kranten

Sociale media

Televisie

-

0.23***

0.24***

0.26***

0.16***

Gratis kranten

0.23***

-

0.35***

0.30***

0.13**

Kwaliteitskranten

0.24***

0.35***

-

0.45***

0.05

Populaire kranten

0.26***

0.30***

0.45***

-

0.13**

Sociale media

0.16***

0.13**

0.05

0.13**

-

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

We zien dat er significante correlaties zijn tussen bijna alle mediumgroepen. Alleen de sociale media en
de kwaliteitskranten correleren niet met elkaar. Dit betekent dat er geen relatie gevonden is tussen
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deze twee mediagroepen, wat betreft het berichten over het ministerie van Veiligheid en Justitie. De
meest sterke correlatie is te zien tussen populaire kranten en kwaliteitskranten. Blijkbaar berichtten zij
veelal op dezelfde dagen over het ministerie van Binnenlandse zaken. Iets minder sterke correlaties
zijn er tussen de kwaliteits- en gratis kranten en de populaire en gratis kranten. Er is dus sprake van
samenhang tussen alle typen kranten. De sociale media correleren het sterkste met de televisie. Hieruit
blijkt dat TV- journalisten gebeurtenissen rond het ministerie op dezelfde momenten nieuwswaardig
achten als gebruikers van sociale media. De televisie correleert op haar beurt het sterkst met de
populaire kranten. Het nieuws op televisie hangt dus samen met het nieuws in de populaire kranten.
Alle correlaties, behalve één, in de tabel zijn significant zijn. Dit betekent dat de samenhang niet op
toeval berust.

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 Veiligheid en Justitie per
week, gecorrigeerd voor de piek op 15 december 2011.
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 10,7 met een
standaardafwijking van 9,2. We hebben daarom gesteld dat er sprake is van een nieuwshup wanneer de
totale gewogen aandacht in de berichtgeving groter of gelijk is aan 20. In totaal vonden we 60 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).
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Tabel 16. Samenhang in de berichtgeving tussen de mediagroepen tijdens ‘nieuwshups’.
Televisie

Gratis kranten

Kwaliteits-kranten

Populaire kranten

Sociale media

-

-0.30**

-0.31**

-0.28**

0.07

Gratis kranten

-0.30**

-

0.2*

0.06

0.15

Kwaliteitskranten

-0.31**

0.2*

-

0.16

-0.02

Populaire kranten

-0.28**

0.06

0.16

-

0.09

0.07

0.15

-0.02

0.09

-

Televisie

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 de tabel zijn een aantal significante relaties te zien. De relatie tussen kwaliteitskranten en televisie is
significant en negatief. Dit betekent dat TV-journalisten en journalisten van kwaliteitskranten een eigen
agenda volgen wat betreft de nieuwswaardigheid van het ministerie. Dit geldt ook voor de gratis
kranten en voor de populaire kranten. Dit geeft aan dat voor alle soorten kranten geldt dat zij veelal
niet in dezelfde nieuwshups over het ministerie berichtten als de televisie. Naast deze negatieve
correlaties is er nog één positieve significante correlatie te zien in de tabel, namelijk die tussen
kwaliteitskranten en gratis kranten. Dit betekent dat deze verschillende kranten juist 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 9 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.)

In deze tabel zien we een sterke samenhang tussen alle mediagroepen. Een van de kenmerken van een
nieuwsgolf is niet alleen dat er op meerdere opeenvolgende dagen veel nieuws over verschijnt, maar
ook dat (veel) verschillende media erover berichten. Deze correlaties zijn duidelijk terug te zien in de
berichtgeving rond het ministerie van Veiligheid en Justitie. De onderlinge correlaties zijn sterk en ook
allemaal sterk significant, wat betekent dat er door alle media bericht wordt in dezelfde nieuwsgolf.
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Elke nieuwsgolf gaat over een ander onderwerp. De vier nieuwsgolven van 4 dagen gaan over het
kraakverbod en het gebiedsverbod voor overlast veroorzakende jongeren, over het toestaan van
geweld tegen inbrekers, over het verbod op het downloaden van muziek en over het aantal
politievrijwilligers dat fors omhoog moet. De vijf nieuwsgolven van 3 dagen gaan over strengere
straffen, over de aanpak van de hennepteelt en het gele kaart systeem bij kleine overtredingen, over
aanpassing van de wapenwet, over het weren van de islamgeleerde die naar Nederland komt en de Caoonderhandelingen van de politiebonden en over het zuiveren van de naam van Telegraaf-journaliste
van de Graaf.
Tabel 18. Karakteristieken van nieuwsgolven rond het ministerie.
Golf

Datum

Aantal
dagen

Totale
nieuws

Gem
Belangrijkste
nieuws onderwerp

Teneur

Dominante media

1

8-11 nov
2010

4

99

24,8

Kraakverbod, Gouda en
plan gebiedsverbod

0

TV

2

24-26 nov
2011

3

67

22,3

Strengere straffen

0,1

Kwaliteit

3

14-17 dec
2011

4

380

95

Teeven zegt dat geweld
tegen inbrekers is
toegestaan

0,6

Social media

4

22-24 feb
2011

3

69

23

Aanpak hennepteelt +
gele kaart systeem

0,3

Populair

5

11-13 apr
2011

4

108

27

Verbod op downloaden
muziek

0,3

Kwaliteit + Sociale
media

6

5-8 sept
2011

4

106

26,5

Politievrijwilligers

0,4

TV

7

12-14 sept
2011

3

98

32,7

Wapenwet wordt
aangepast

0,1

Kwaliteit + gratis

8

15-17 feb
2012

3

79

26,3

9

27-29 mrt
2012

3

112

37,3

Islamgeleerde toch naar -0,5
Nederland +
onderhandeling
politiebonden
Opstelten moet naam
0
zuiveren
Telegraafjournaliste

Alle media

Sociale media

Gemiddeld duurt een nieuwsgolf 3,4 dagen. De meeste golven bestaan uit 3 dagen. Het aantal berichten
varieert van 67 tot maximaal 380 berichten, terwijl het gemiddelde per dag varieert van 22 tot 95
berichten. In de nieuwsgolven met de meeste artikelen per dag worden veel reacties op de sociale
media en twitter gevonden. Bij iets kleinere nieuwsgolven speelt de televisie een rol en in de
nieuwsgolven met de minste artikelen wordt vooral nieuws in kranten gevonden.
In de tabel is te zien dat de teneur van de berichtgeving over de bewindspersonen tijdens deze
nieuwsgolven meestal positief is. Alleen in de nieuwsgolf over de islamgeleerde die naar Nederland
komt is de teneur negatief. De teneur in de berichtgeving varieert van -0,5 in het nieuws over de
islamgeleerde tot 0,6, wanneer staatssecretaris Teeven zegt dat geweld tegen inbrekers is toegestaan.
In de nieuwsgolf over de politievrijwilligers is de teneur ook positief, namelijk 0,4. In de overige
nieuwsgolven hangt de teneur tussen neutraal: 0,0 en licht positief: 0,3.
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7 Bevindingen


Het thema met de meeste berichten/reacties is drugsbeleid en wietpas. De kwaliteitskranten
hebben relatief het grootste aandeel in de berichtgeving rond het drugsbeleid en de wietpas,
maar besteden veel aandacht aan alle onderzochte thema’s. De populaire kranten besteden
relatief het meeste aandacht aan de nationale politie en gokken/kansspelen (ongeveer 28 en 30
procent van de totale berichtgeving), terwijl gratis kranten juist relatief een groot aandeel
hebben in de berichtgeving over TBS. Actualiteitenprogramma’s berichten vooral veel over TBS
en het drugsbeleid/de wietpas. Dit geldt ook voor de journaals. Op Twitter is opvallend veel
aandacht voor het drugsbeleid en de wietpas, vergeleken met de andere thema’s, maar op
Fok.nl en Geenstijl.nl wordt juist ongeveer evenveel aandacht besteed aan elk thema.



In de berichtgeving over het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vooral de uitvoering- en
toezichtorganisaties en actoren uit de maatschappij belangrijke stakeholders. Bij elk thema
komen deze twee stakeholders het meeste voor. Onder uitvoering- en toezichtorganisaties
vallen onder andere de politie, tbs-klinieken, gemeenten en provincies en de kansspelautoriteit.
Onder actoren uit de maatschappij vallen burgers, tbs-patiënten, gokkers en gokverslaafden,
gokbedrijven, drugsgebruikers en coffeeshophouders. Bij het thema nationale politie komen
naast deze twee stakeholders ook nog brancheorganisaties voor, waaronder de politiebonden.



Wat betreft de partijen komt voor elk thema de VVD het meeste voor, omdat zowel de
staatssecretaris als de minister tot deze partij behoren. Ook is er vaak redelijk wat aandacht
voor de andere regeringspartij CDA en de gedoogpartij PVV. Bij de thema’s TBS en gokken en
kansspelen speelt ook de PvdA een rol, door ofwel kritiek te uiten op de regering, naar
aanleiding van de ontsnapte TBS’er, of de regering te steunen, bij de gereguleerde legalisering
van gokken op internet.



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



Uit de analyse van de nieuwshups blijkt dat televisiejournalisten en journalisten van alle
soorten kranten niet tegelijkertijd over het ministerie schrijven. De kwaliteitskranten en de
gratis kranten schrijven juist wel tijdens dezelfde nieuwshups over het ministerie.



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



Alle nieuwsgolven over het ministerie van Veiligheid en Justitie gaan over een ander
onderwerp. Per nieuwsgolf speelt ook een ander medium de hoofdrol. In de nieuwsgolven met
de meeste artikelen spelen vooral de sociale media een rol. Gemiddeld duren de nieuwsgolven
ongeveer 3,4 dagen en worden gemiddeld 22 tot 95 berichten/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 Veiligheid en Justitie en de bijbehorende onderwerpen en stakeholders te vinden.
Zoekterm Ministerie
De zoekterm voor het ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat uit het ministerie en haar
bewindspersonen. Daarnaast zijn er woorden toegevoegd die de ministeries van Justitie 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 Justitie 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 Veiligheid en Justitie 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 Veiligheid en Justitie en de bewindspersonen Opstelten en
Teeven 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 Veiligheid en Justitie. Om deze
reden zijn in de zoekterm de woorden hoogleraar, professor, onderzoeker en expert meegenomen.
De derde groep is “kennisinstituten”. Hieronder vallen kennisinstituten, zoals het CBS, de Raad van
State en andere adviesorganisaties en raden. De organisaties die belangrijk zijn in de berichtgeving
voor het ministerie van Veiligheid en Justitie 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 politie.
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 laatste groep is “maatschappij”. Hieronder vallen de burgers en bedrijven, die specifiek te maken
hebben met het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie, bijvoorbeeld drugsgebruikers en
tbs-patiënten.
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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:
#opstelten#("ivo/vvd*/minister opstelten"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND
opstelten)
#teeven#("fred/vvd*/staatssecretaris teeven"~5) OR ("volkspartij voor vrijheid en democratie" AND
teeven)
Thema’s:
#TBS#(TBS* OR jeugd-tbs OR terbeschikkingstelling)
#Drugsbeleid/Wietpas#(drugs* OR harddrugs* OR softdrugs* OR wietpas OR coffeeshop* OR
blowverbod*)
#Nationale Politie#("nationale politie")
#Gokken/Kansspelen#(gokbeleid OR gokhal* OR kansspel* OR casino* OR poker* OR loterij* OR
goksite* OR "gokken online/internet"~2)
Stakeholders:
B#Ministerie#("ministerie van veiligheid" OR opstelten OR teeven)
B#Experts#(hooglera* OR onderzoeker* OR professor* OR expert OR experts)
B#Kennisinstituten#("raad van state" OR kennisinstituut OR adviesbureau OR adviesorganisatie* OR
"centraal bureau voor de statistiek" OR CBS OR "raad voor de rechtspraak" OR "Raad voor de
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming" OR RSJ OR "Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie"
OR smvp OR "pieter baan centrum")
B#Uitvoering en Toezicht#(burgemeester OR wethouder* OR gemeenteraad OR gemeenteraden OR
provincie* OR nctb OR "coordinator terrorismebestrijding" OR nctv OR klpd OR politie OR "openbaar
ministerie" OR rechtbank* OR gerechtho* OR "hoge raad" OR DJI OR "dienst justitiele inrichtingen" OR
CJIB OR "centraal justitieel incassobureau" OR "raad voor de kinderbescherming" OR nfi OR "forensisch
instituut" OR OOV OR brandweer OR "Onderzoek en Documentatie Centrum" OR wodc OR NCSC OR
NCSC OR "Cyber Security Centrum" OR kansspelautoriteit OR AIVD OR "raad van korpschefs" OR "tbs
kliniek*" OR "tbs instelling*")
B#Brancheorganisaties#(VNG OR "vereniging van nederlandse gemeenten" OR FNV* OR MKB* OR
VNO* OR CNV OR abvakabo OR NPB OR "Nederlandse Politiebond" OR ACP)
B#Maatschappij#(burgers OR burger OR coffeeshop* OR drugsgebruiker* OR crimineel OR criminelen
OR "tbs patient*" OR tbs'er* OR gokverslaafde* OR gokker* OR gokbedrij*)
Partijen:
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A#VVD#(vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "mark/vvd/leider/vvdleider/lijsttrekker/partijleider rutte"~3)
A#PvdA#(pvda "partij van de arbeid"
"job/pvda/oppositieleider/partijleider/leider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter/pvda-leider
cohen"~3)
A#PVV#(pvv "partij voor de vrijheid" "groep wilders" "geert/pvv/leider/pvvleider/lijsttrekker/partijleider/fractievoorzitter wilders"~3)
A#CDA#(cda "christendemocratisch appel" "christen democratisch appel" "maxime/cda/leider/cdaleider/partijleider/minister/vicepremier verhagen"~3)
A#SP#((sp "socialistische partij" "emile/sp/leider/sp-leider/partijleider roemer"~3) NOT ("sp!ts"))
A#D66#(d66 "democraten 66" "democraten66" "alexander/d66/leider/d66-leider/partijleider
pechtold"~3)
A#GroenLinks#(groenlinks "groen links" gl "jolande/gl/groenlinks/leider/glleider/groenlinksleider/partijleider sap"~3)
A#ChristenUnie#(christenunie "christen unie" cu "arie/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider slob"~3 "andre/cu/christenunie/leider/culeider/christenunieleider/partijleider rouvoet"~3)
A#PvdD#(pvdd "partij voor de dieren" "dierenpartij" "marianne/pvdd/leider/pvdd-leider/partijleider
thieme"~3)
A#SGP#(sgp "staatkundig gereformeerde partij" "kees/sgp/leider/sgp-leider/partijleider
staaij/staay"~5)

37

