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Voorwoord
Het begon allemaal met een aantal alarmerende statements van de Commissie
Brinkman. Deze commissie stelde in 2008 vast, dat er alle aanleiding is om ons zorgen
te maken over de nieuwsvoorziening in het land in het algemeen en die in de regio in
het bijzonder. De signalen logen er niet om. Met name bij regionale dagbladen zijn er
bijna wekelijks berichten over ingrepen en bezuinigingen. Het verhaal is bekend: de
oplages en advertentie-inkomsten lopen terug en het internet levert geen substantiële
inkomsten. Bovendien druppelden er verhalen binnen over gemeentebesturen die zelf
journalisten aanstellen om verslag te doen van bestuurlijk nieuws.
Die regionale dagbladen zijn van oudsher belangrijke nieuwsleveranciers, maar op
lokaal en regionaal niveau zijn er meer spelers. Regionale omroepen, lokale omroepen
(commercieel en publiek), huis-aan-huisbladen, nieuwsbladen en websites van
hyperlocals, die voor een belangrijk deel worden gevuld door journalisten en nietjournalisten die al dan niet op vrijwillige basis artikelen publiceren over gebeurtenissen
in hun omgeving.
De vraag is dan of er binnen dat krachtenveld verschuivingen plaats vinden. Vult
de een in wat de ander steeds meer laat liggen? Kortom, wat is het saldo van al die
inspanningen. Blijft de lezer, de kijker, de luisteraar of de gebruiker nu werkelijk
verstoken van relevant nieuws uit zijn of haar omgeving? Maar ook, of de regionale
journalistiek nog wel de kracht op kan brengen om het toetsen en beoordelen van
bestuurlijk nieuws naar behoren uit te voeren. Anders gezegd, wie waakt er (nog) in de
regio?
Dat was de aanleiding voor het Stimuleringsfonds voor de Pers om een onderzoek
in te stellen naar de stand van het nieuws. We zijn daar in 2011 mee begonnen en
presenteerden vorig jaar november de eerste resultaten. In essentie bleek uit het
onderzoek dat er weliswaar steeds meer ‘nieuwsleveranciers’ bijkomen (ook al door het
toegenomen aantal hyperlocals), maar dat er steeds minder nieuws voor handen is. Dat
komt natuurlijk omdat de traditionele partijen voortdurend inkrimpen en nieuwe
aanbieders vooral uit bestaande bronnen putten (of het soms zelfs automatisch –
geaggregeerd – overnemen).
Het onderzoek riep ook nieuwe vragen op. Zou het mogelijk zijn om iets meer te
zeggen over de nieuwsberichten zelf? Hoeveel berichten krijgt ‘de burger’ bijvoorbeeld
te lezen over lokale bestuurlijke zaken? Ook viel op dat er een opmerkelijk verschil was
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in aantallen nieuwsaanbieders in het noorden van het land (relatief veel) en het zuiden
(relatief weinig). Wat zou dat verschil kunnen verklaren? En tot slot: wie zijn de
mensen die verantwoordelijk zijn voor de nu al bijna driehonderd hyperlocals; wat
drijft hen, wat zijn hun ambities?
Zo werd besloten een drieslag te maken. Professor Irene Costera Meijer van de
Vrije Universiteit pakte de handschoen op waar het ging om de verschillen tussen
noord en zuid; Piet Bakker, lector journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht,
stortte zich met zijn studenten op de ‘hyperlocals’. In eigen huis tenslotte werd onder
leiding van onze onderzoeker Quint Kik een opzet gemaakt voor een meer kwalitatieve
meting van al die nieuwsberichten, om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over
de vraag of de door de commissie Brinkman geuite zorgen terecht zijn.
Dat laatste onderzoek hebben we als Stimuleringsfonds van dag tot dag mogen
meemaken, omdat Quint, samen met onderzoeker Lammert Landman, kwartier
maakte in onze vergaderzaal en daar begon aan de bizarre klus om zicht te krijgen op
de intrinsieke waarde van berichtgeving in de regio. We hadden uitgerekend dat – als
je daar een volledig beeld van zou willen krijgen – je met ongeveer duizend mensen
een week lang op locatie op basis van strenge formats al het nieuwsaanbod in heel
Nederland zou moeten meten. Er moesten dus slimme keuzes worden gemaakt.
Om te beginnen hebben Quint en Lammert tachtig gemeenten zorgvuldig
geselecteerd om een week lang te volgen. Ten tweede is er bewust voor gekozen om
alleen te kijken naar het aanbod online. Een belangrijk deel van het nieuws wordt
immers in toenemende mate online gepubliceerd en dagbladen, omroepen, huis-aanhuiskranten en nieuwsbladen hebben vrijwel zonder uitzondering websites waarop ze
hun berichten publiceren. Voor zeven gemeenten hebben ze de uitkomsten bovendien
nog een keer getoetst aan het offline-aanbod (zeg maar de papieren kranten) om te
zien of dat van invloed zou zijn op hun bevindingen.
Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek in deze omvang wordt uitgevoerd.
Dat betekent dat de resultaten niet kunnen worden afgezet tegen eerdere bevindingen
en er dus geen uitspraken kunnen worden gedaan over trends en bewegingen in het
landschap van het lokale nieuws. Daar waar we vaststellen dat sommige gemeenten
buitengewoon goed of slecht bedeeld zijn, kunnen we dus niet met zekerheid zeggen
dat het ‘vroeger’ beter of slechter was.
We hebben met dit onderzoek voor het eerst een ‘foto’ van het landschap
genomen, waartegen vervolgonderzoeken kunnen worden afgezet. Dat zal belangrijk
blijken, want er is nog altijd geen sprake van een nieuw evenwicht in de
nieuwsvoorziening. Grote uitgevers herzien met grote regelmaal hun activiteiten,
kleinere zoeken naar verdienmodellen.
We zijn daarom blij met en trots op dit onderzoek. We hebben het idee dat we
daadwerkelijk iets unieks in kaart hebben gebracht dat maat- en richtinggevend kan
zijn voor toekomstig onderzoek en beleid. Idealiter benoemen we een week in het
2

voorjaar van 2014 tot week van de regionale journalistiek en gaan die duizend
studenten en docenten (vier HBO-opleidingen, dat zou moeten kunnen) op pad om
alles te meten. Wij organiseren het graag.
René van Zanten
Algemeen Directeur Stimuleringsfonds voor de Pers
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Inleiding
Het belang van lokaal nieuws
Als willekeurige burgers gevraagd wordt welk soort nieuws ze het belangrijkste vinden,
staat ‘nieuws uit de eigen omgeving’ vrijwel altijd bovenaan. Mensen willen op de
hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt.
We weten niet precies hoezeer mensen afhankelijk zijn van lokale media, of ze die
media missen als ze er niet meer zijn, en naar welke alternatieven ze grijpen als er één
wegvalt. We weten dat niet omdat er in Nederland geen plekken zijn die verstoken
blijven van lokale media – er is altijd een huis-aan-huisblad, een website met
regionieuws en een regionale omroep. Vrijwel altijd is er een regionale krant en een
lokale omroep. Er zijn echter uitzonderingen: in vijf gemeenten is geen regionaal
dagblad (2% van de bevolking), terwijl in zo’n 30 Nederlandse gemeenten geen lokale
omroep is. Er zijn geen ‘witte plekken’ maar wel ‘lichte vlekken’ in het lokale
medialandschap.
De lokale nieuws-paradox
Wie kijkt naar de ontwikkelingen op lokaal mediagebied – het aanbod op het niveau
van gemeenten - ziet twee tegengestelde bewegingen. Bij traditionele media (print en
omroep) neemt aanbod af, zeker bij print. Er zijn minder krantentitels (door fusies bij
uitgeverijen) die steeds vaker als dagbladmonopolist opereren en waarbij er ook
minder edities worden uitgegeven dan een aantal decennia jaren geleden. De
achtergrond is de lagere oplage. In 2000 werden er 1.9 miljoen regionale kranten
verspreid, in 2011 ging dat om 1.4 miljoen exemplaren, een daling van ruim 25%. Nu
worden er per 100 huishoudens 23 regionale kranten verspreid, in 2000 was dat 35.
Dat ondermijnt uiteraard de positie op de advertentiemarkt. Betaalde nieuwsbladen
nemen in aantal en oplage af, terwijl het aantal huis-aan-huisbladen daalt, met name
door fusie van uitgevers.
Bij de lokale omroep is er geen sprake van een neerwaartse trend omdat de sector
zich al jaren door de penibele financiële situatie op de rand van het bestaan ophoudt.
Regionale omroepen moeten zoveel gemeenten bedienen – met name nu nadat ze zo
goed als gestopt zijn met verschillende edities – dat hun rol op lokaal niveau beperkt
is.
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Die ontwikkeling die hierboven wordt geschetst, verloopt overigens niet pijlsnel.
Hoewel uitgevers en belangenorganisaties ons wel eens anders willen doen geloven,
verkeert de sector niet op de rand van de afgrond. Maar de trend is onmiskenbaar en –
gezien de achtergronden – onomkeerbaar.
De digitale golf
Hoe anders is het beeld op digitaal gebied. Daar is een golf van nieuwe initiatieven
waarneembaar. Niet alleen hebben vrijwel alle traditionele printmedia en omroepen
hun eigen website, ook zijn er nieuwe particuliere en commerciële initiatieven.
Op het eerste gezicht lijkt de digitale golf het marginale verlies van traditionele
media meer dan goed te maken. En zekere zin is dat ook zo. De lagere dekking van
dagbladen wordt meer dan goed gemaakt door de content die online verspreid wordt.
Lokale en regionale omroepen die vroeger maar één maal per dag – of zelfs per week –
uitzonden kunnen nu via webcasting en het streamen van content alle recente
uitzendingen maar ook het archief voor iedereen beschikbaar maken. Zelfs een
aggregatie-site, die uitsluitend informatie bevat die online ‘gevonden’ wordt, zorgt
ervoor dat meer informatie voor meer mensen beschikbaar komt. Op het gebied van
de verspreiding van informatie heeft de digitalisering duidelijk positieve gevolgen.
Maar als we kijken naar wat er beschikbaar komt en verspreid wordt blijkt dat op
sites van regionale en lokale kranten en omroepen zelden iets staat dat niet ook in het
traditionele medium te vinden is. Aggregatie-sites bevatten per definitie geen origineel
nieuws. Alleen de nieuwe digitale initiatieven zouden content kunnen bevatten die
niet elders te vinden zijn.
Journalistiek, een dure liefhebberij
De reden voor deze inhoudelijke armoede is dat het vervaardigen van originele content
een dure liefhebberij is. Alleen media met een gegarandeerde inkomstenbron
(dagbladen, nieuwsbladen, regionale omroepen) kunnen zich dat permitteren. Online
is betalen voor content in Nederland geen serieuze optie, terwijl advertentietarieven
online zo laag zijn dat het nooit genoeg oplevert om professionele krachten te betalen.
Daarbij komt bij dat er weinig ‘goedkope’ lokale content is – dit in tegenstelling tot
landelijk en internationaal nieuws waar persbureaus en andere media voor een gestage
stroom informatie en inspiratie zorgen. Op lokaal niveau blijft dat beperkt tot
gemeentelijke informatie, nieuws van verenigingen, bedrijven en 112.
Grote onbekende zijn de onafhankelijke online-initiatieven. Vanuit de literatuur
werd daar altijd veel van verwacht, maar het aanbod – dat er wel degelijk is in
Nederland – is dermate divers dat er geen eenduidige uitspraak over gedaan kan
worden zonder nader onderzoek: zorgen zij echt voor lokale onafhankelijke en
originele bijdragen?
6

Het lokale medialandschap
De vraag in dit rapport is hoe het lokale medialandschap eruit ziet en verandert, met
name waar het gaat om de verhouding tussen traditionele en online-media. Maar de
vraag op de achtergrond is hoe ‘erg’ het zou zijn als er minder media komen of minder
professionele media. Wat is het mogelijke effect van minder kwantiteit en kwaliteit
van informatie op de lokale democratie en de lokale samenleving?
Zoals gezegd, is een echt antwoord op dergelijke vragen vrijwel onmogelijk omdat
zo’n situatie zich in Nederland niet voordoet. Wat niet wegneemt dat je op basis van
wat media nu doen, kan voorspellen wat er gebeurt bij veranderingen.
Mediafuncties
Media vervullen verschillende functies. Ze zijn een bron van informatie (nieuws). Ten
tweede zijn ze een platform voor discussie en kritiek. Ten derde wordt er van ze
verwacht dat ze controle uitoefenen op machthebbers, de zogenaamde
waakhondfunctie.
Voor de hoeveelheid informatie kan je voorspellen dat dit niet of nauwelijks af zal
nemen, wellicht zelfs toe zal nemen. Gemeentes, overheidsdiensten, waterschappen,
scholen, theaters, bedrijven, sportclubs, kerken, verenigingen, politieke partijen
kunnen allemaal via hun eigen kanalen informatie verspreiden. Websites, Twitter,
Facebook, Youtube, nieuwsbrieven …alles kan daarbij worden ingezet. Maar het is dan
vooral ‘ruwe’ informatie, waarvan burgers zelf chocola moeten maken, of zelfs maar
aan moeten zien te komen. Bovendien is het ‘afhankelijke’ informatie, vanuit de bron
gemaakt, eenzijdig, kritiekloos, positief, meer promotie, pr en reclame dan nieuws.
Media zijn ook discussieplatforms, mensen kunnen via de media kritiek uitoefenen
en de media kunnen dat zelf ook doen. Hier nemen de mogelijkheden toe. Burgers
kunnen via sociale media (Twitter, Facebook) hun ideeën spuien, via comments
reageren bij online-nieuwssites. Een tegengestelde beweging zou zich in kunnen zetten
als de kwaliteit laag blijft, als bijvoorbeeld anonieme commenters anderen ervan
weerhouden serieuze bijdragen te leveren. Maar positieve ontwikkelingen – vanwege
de lage drempel – zijn waarschijnlijker dan negatieve.
Onderzoek en controle, de waakhondfunctie van de media, zou mogelijk in het
gedrang kunnen komen als er minder betaalde (en goed florerende) media komen.
Onderzoekjournalistiek is een dure hobby en vereist vaardigheden en specialistische
kennis. Er zijn kansen voor nieuwe online-initiatieven (data-journalistiek, lokale
onderzoeksteams) maar de economische basis van veel nieuwe media is zo smal dat het
financieren van dergelijke zaken lastig zal zijn.
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Tegen deze achtergrond kan je niet zeggen dat alles beter of slechter zal worden. Op
sommige gebieden (de hoeveelheid informatie, de mogelijkheden tot discussie en
kritiek) kunnen digitale media het verlies bij traditionele media meer dan goed maken.
De kwaliteit van informatie en de hoeveelheid onderzoeksjournalistiek zal
waarschijnlijk afnemen. Over de kwaliteit van discussies en de onderzoeken die wel
gedaan worden, is nog te weinig bekend om daar al een uitspraak over te doen.
In hoeverre deze veranderingen zich daadwerkelijk voltrekken – en of ze zich
overal in Nederland op dezelfde wijze voltrekken – gaat dit onderzoek.
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Hoofdstuk 1

‘Meer nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws’
Inventarisatie van lokaalgeoriënteerde nieuwsmedia in Nederland (2012)
Quint Kik, Piet Bakker, Laura Buijs & Judith Katz/
Stimuleringsfonds voor de Pers – Hogeschool Utrecht

1. Aanleiding en doel van het onderzoek
Aanleiding
In 2009 constateerde de ‘Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers’ (kortweg:
Commissie Brinkman) dat de situatie van tanende oplages en onder druk staande
advertentieomzetten grote gevolgen heeft voor de journalistiek in de regio. Groter zelfs
dan die voor de landelijke journalistiek; niet alleen vanwege de kleinere markten
waarop regionale dagbladuitgevers opereren, maar ook omdat er volgens de
Commissie ‘in de regio minder media [bestaan] die de noodzakelijk rol van de pers in
de democratie kunnen invullen.’1
Dit roept de vraag op hoe het nu precies is gesteld met de nieuws- en
informatievoorziening in de regio. Over hoeveel lokaal-georiënteerde nieuwsmedia
beschikken inwoners van een gemeente vandaag de dag? Waaruit bestaat het aanbod
in de regio, gelet op individuele nieuwsmedia binnen de platformen print, omroep en
internet? Bevatten de nieuwsmedia van lokaal-georiënteerde nieuwsproducenten
nieuws over lokaal beleid uit de gemeente waarop zij zich richten? Dragen de
betrokken nieuwsmedia daarmee bij aan het vervullen van één van de traditionele
rollen van de journalistiek, die van waakhond van de democratie? Onder ‘nieuws over
lokaal beleid’ wordt in dit onderzoek verstaan: berichten over het gemeentelijke beleid
en over de bestuurlijke aangelegenheden van een lokale overheid.
De blijvende behoefte aan actuele kennis van de kwantiteit en kwaliteit van de
nieuws- en informatievoorziening in de regio bestaat sinds lange tijd binnen het
Stimuleringsfonds voor de Pers, getuige onder meer een uit 2004 daterend
2
adviesdocument gericht aan het ministerie van OCW. Dit onderzoeksrapport nu
vloeit mede voort uit de recente herpositionering van het Fonds. In het
Koersdocument van februari 2012 heeft het bestuur onder meer besloten tot een
1
2

De Volgende Editie – Adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst, p. 6.
Van Vangnet naar Springplank. Advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over de regionale en lokale informatievoorziening via de pers. Beschikbaar via
http://www.persinnovatie.nl/6550/nl/r8‐van‐vangnet‐naar‐springplank.
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bijstelling van het karakter van het fonds (‘van geld naar kennis’), alsmede om meer
dan voorheen de regie in eigen handen te nemen bij het (laten) uitvoeren van
onderzoek en het meer aandacht (laten) besteden aan praktische toepasbaarheid van de
resultaten. ‘[…
] het [Stimuleringsfonds verkeert] in de ideale positie om het veld te
overzien, trends en ontwikkelingen daarbinnen te signaleren en zich te ontwikkelen
tot kenniscentrum.’3
In haar adviesrapport ‘De Volgende Editie’ concludeerde de Commissie Brinkman
dat de regionale journalistiek extra ondersteund moet worden bij het doorvoeren van
de noodzakelijke operaties met het oog op efficiency en innovatie. Om die reden
adviseert zij om minimaal 25 procent van de door de overheid beschikbaar te stellen
publieke middelen voor de bevordering van de innovatie in de pers en journalistiek
specifiek ten goede te laten komen aan innovatieve projecten in de regio. Op
aandringen van de Tweede Kamer is dit percentage later opgehoogd naar 50 procent.
Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen bevat het rapport een
aanbeveling tot het wettelijk mogelijk maken van samenwerking tussen publieke
omroepen en commerciële uitgevers bij de productie, publicatie en exploitatie van
nieuws en achtergronden op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau. Een
praktische mogelijkheid die de Commissie hiertoe oppert is de oprichting van
regionale mediacentra, een die in het adviesrapport Regionale Media Centra van
4
voormalig Commissie Brinkman-lid mr. Inge Brakman nader wordt uitgewerkt.
Voor het Stimuleringsfonds vormde deze passage aanleiding tot het op zich nemen
van een leidende rol ‘bij het uitdagen, selecteren en begeleiden van een aantal pilots
rond regionale samenwerking […
] en daarmee samenhangend onderzoek.’5 Dit
aanbodsonderzoek is hiervan het eerste resultaat; naast het verschaffen van inzicht,
fungeert de uitkomst als een nulmeting, waartegen onder meer de in januari 2013
gestarte pilots voor regionale samenwerking zullen worden afgezet.6
Doel
Uitgangspunt van het onderzoek is de wens van het Stimuleringsfonds voor de Pers
om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van lokaal-georiënteerde nieuwsmedia.
Met opzet wordt gesproken over lokaal-georiënteerde nieuwsmedia in plaats van lokale
3

Positie Kiezen – Positionering Stimuleringsfonds voor de Pers, p. 2 en 4. Beschikbaar via
http://www.persinnovatie.nl/6243/nl/stil‐zitten‐helpt‐niet.
Inge
Brakman,
Regionale
Media
Centra,
Wormer
2011.
Beschikbaar
via
http://www.rijksoverheid.nl/documenten‐en‐publicaties/rapporten/2011/12/06/adviesrapport‐
regionale‐media‐centra.html
5
Positie Kiezen, p. 2 en 4.
6
Genoemde pilots volgen uit een nieuwe subsidieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Pers, die
voor het eerst in 2012 van kracht is. Meer informatie hierover is beschikbaar via
http://www.persinnovatie.nl/6226/nl/over‐lef‐gesproken‐ga‐experimenteren‐met.
4
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nieuwsmedia: afgezien van weekbladen, lokale omroepen en websites met lokaal
nieuws zijn ook regionale dagbladen en omroepen bij deze inventarisatie betrokken,
aangezien deze zich gelijktijdig op de regio én op de daarbinnen liggende gemeenten
richten. In plaats van een steekproeftrekking is hierbij bewust gekozen voor een
alomvattende inventarisatie van het aanbod, waarin de situatie voor heel Nederland in
kaart is gebracht. Het streven is om behalve over de status quo ook iets te zeggen over
de trends binnen de nieuws- en informatievoorziening in de regio.
Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten van een inventarisatie van alle
7
offline- en online-nieuwsmedia in 418 gemeenten. Qua schaalgrootte voorziet het
onderzoek daarmee in een aanpak die uniek is in Nederland en daarbuiten. Al eerder
heeft het Stimuleringsfonds vergelijkbaar onderzoek gefinancierd dat zich richtte op
het in kaart brengen van het aanbod ofwel op het aantal nieuwsmedia dat een inwoner
van een gemeente tot haar/zijn beschikking heeft. Een belangrijk verschil met
voorgaand onderzoek is dat in het huidige onderzoek de combinatie wordt gemaakt
van het inventariseren van het enkel offline-nieuwsmedia in alle gemeenten
(vergelijkbaar met de aanpak van Vergeer8 in 2006) met het in kaart brengen van
offline- én online-nieuwsmedia, maar dan beperkt tot 20 gemeenten (overeenkomstig
de opzet van Bakker, De Ridder & Schönbach9 in 2010). Daarbij geniet het
identificeren van op zichzelf staande journalistieke initiatieven op internet de
bijzondere aandacht van het Stimuleringsfonds. Van hen wordt veel verwacht, nu de
rol van waakhond van de democratie bij printmedia en omroepen steeds meer onder
druk komt te staan. Tegelijkertijd is over dergelijke online- initiatieven weinig bekend.
Zoals gezegd richt het onderzoek zich op het getalsmatige aanbod van
nieuwsmedia en zijn de resultaten daarmee vooral kwantitatief van aard. Daar waar
mogelijk zullen de resultaten in tijd worden afgezet tegen bovengenoemde
onderzoeken van Vergeer en Bakker, om zodoende uitspraken te kunnen doen over
zichtbare trends.

2. Probleemstelling en onderzoeksvragen
De vraagstelling van dit onderzoek is ingegeven door de veronderstelling van de
Commissie Brinkman dat in de regio minder media voor handen zijn die de
noodzakelijke rol van de journalistiek in de democratie kunnen invullen. De
vraagstelling luidt als volgt:
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CBS Statline: aantal gemeenten en definitieve inwonertallen ultimo 31‐12‐2011
Maurice Vergeer, Lokale medialandschappen in Nederland 2005, Radboud Universiteit Nijmegen
2006.
9
Piet Bakker, Jan de Ridder, Klaus Schönbach, Lichte plekken in de regio – Lokale informatievoorziening
in Nederland, Amsterdam School of Communications Research ASCoR 2010.
8
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‘Hoe groot is het aantal lokaal georiënteerde nieuwsmedia in alle Nederlandse gemeenten, dat in potentie een rol speelt bij het brengen van nieuws
over lokaal beleid in een gemeente?’
Ten einde de omvangrijke datacollectie beter te kunnen interpreteren, is met hulp van
externe experts een aantal onderzoeksvragen en hypothesen geformuleerd.10
In deze rapportage fungeren de volgende onderzoeksvragen als handvatten:
Infrastructuur




Uit hoeveel nieuwsmedia kan een inwoner van een gemeente offline en online
kiezen?
Waaruit bestaat het aanbod, gelet op de platformen print, radio, televisie en
internet?
Zijn er, gelet op eerder onderzoek, trends te signaleren?

Nieuws



Hoeveel nieuwsmedia resteren er, indien rekening wordt gehouden met zelfgeproduceerd nieuws en met het dubbelen van offline- aanbod van kranten
en omroepen op hun websites?
In hoeveel van de 418 gemeenten leveren op zichzelf staande journalistieke
initiatieven – personen of bedrijven wier websites met lokaal nieuws niet
gelieerd zijn aan de titels van traditionele uitgevers en omroepen – een
bijdrage aan het aanbod van lokaal nieuws?

Verschillen tussen provincies


Welke verschillen bestaan er tussen provincies, gelet op de aantallen
nieuwsmedia?

Voorts zijn de volgende aanbodshypothesen onderzocht:



‘Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal lokale nieuwsmedia.’
Deze hypothese dient ter controle van de resultaten uit eerder onderzoek in
11
2006 en 2010.
‘De aanwezigheid van nieuwsmedia van traditionele uitgevers en -omroepen is
een voorwaarde voor het ontstaan van op zichzelf staande journalistieke
initiatieven.’
Anders gezegd: naarmate er meer traditionele nieuwsmedia (dag- en

10

Piet Bakker, Lector Crossmedia en Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht (HU), en Irene Costera
Meijer, Hoogleraar Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
11
Maurice Vergeer (2006) en Piet Bakker et al. (2010).
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weekbladtitels, radio- en televisiezenders) in een gemeente aanwezig zijn,
neemt de kans toe dat hier ook op zichzelf staande journalistieke initiatieven
worden aangetroffen (en uiteraard het omgekeerde: naarmate er minder
traditionele nieuwsmedia in een gemeente aanwezig zijn, neemt de kans op
het aantreffen van op zichzelf staande journalistieke initiatieven af).
Aangezien de traditionele media volgens deze redenering als vliegwiel
functioneren, zou gesproken kunnen worden van een ‘vliegwiel’-theorie.
Indien hiervoor aanwijzingen worden gevonden, dan zou daarmee een
'communicerende vaten'-theorie – het verdwijnen van titels van traditionele
aanbieders wordt gecompenseerd door de opkomst van op zichzelf staande
journalistieke initiatieven – ter discussie komen te staan.
‘Hoe meer regionale dagbladen er in een gemeente verspreid worden, des te groter
het aanbod van lokale nieuwsmedia in zijn totaliteit.’
Deze hypothese is een verdere verfijning van de hierboven genoemde
hypothese.

3. Resultaten van het onderzoek
In deze onderzoeksrapportage staat de vraag centraal: ‘Hoe groot is het aantal lokaal
georiënteerde nieuwsmedia in alle Nederlandse gemeenten, dat in potentie een rol
speelt bij het brengen van nieuws over lokaal beleid in een gemeente’.
In de eerste paragraaf (3.1) wordt de infrastructuur voor lokaal nieuws blootgelegd,
het ‘wegennetwerk’ waarover zich in potentie nieuws over lokaal beleid ‘verplaatst’
ofwel: het aantal nieuwsmedia dat in een gemeente beschikbaar is. Anders dan recent
onderzoek is naast print en omroep voor het eerst ook gekeken naar websites met
lokaal nieuws. Dit betreft zowel de online-kanalen van kranten en omroepen als op
zichzelf staande journalistieke initiatieven op internet.
De focus wordt in paragraaf 3.2 verlegd naar het nieuws dat zich over de
infrastructuur verplaatst, nieuws dat in potentie zou kunnen gaan over lokaal beleid in
een gemeente. Over sommige wegen blijkt zich meer zelfgeproduceerd nieuws te
verplaatsen dan over andere. Om hier meer zicht op te krijgen, wordt het gemiddeld
aantal nieuwsmedia stap voor stap ‘afgepeld’ tot het aantal kanalen met
zelfgeproduceerd nieuws en het aantal online-kanalen met zelfgeproduceerd nieuws.
Het wegennetwerk blijkt in de ene provincie drukker bereden dan in de andere. In
paragraaf 3.3 is gekeken naar onderlinge verschillen tussen provincies. In hoeverre
vertonen zij een afwijkend beeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
Ten slotte worden in de laatste paragraaf (3.4) de uitkomsten beschreven van de drie
hypotheses die voor deze inventarisatie zijn onderzocht. Hiermee hopen we een
antwoord te geven op de vraag in hoeverre het inwonertal en de aanwezigheid van
13

Figuur 1 Gemiddeld aantal nieuwsmedia in een gemeente in 2012 (N = 28,7)
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traditionele aanbieders invloed heeft op het voorkomen van zelfstandig journalistieke
initiatieven in een gemeente.
3.1 Infrastructuur voor lokaal nieuws
Offline-nieuwsmedia
In 2012 telt een Nederlandse gemeente gemiddeld 28,7 nieuwsmedia, die lokaal
bestuurlijk nieuws kunnen bevatten.12 Figuur 1 laat zien dat tien daarvan offlinenieuwsmedia (35%) zijn, alle afkomstig van traditionele nieuwsaanbieders. Per
gemeente bestaat het printaanbod gemiddeld uit 1 regionaal dagblad (gemiddeld 1,2
per gemeente, 4% van het totale aanbod), in één op de drie gevallen een betaald
nieuwsblad (0,3 per gemeente, 1% van het totaal) en ruim vier gratis huis-aanhuisbladen die ten minste één keer per verschijnen (4,3 per gemeente, 15% van het

12

Standaarddeviatie is 5, spreiding van het aanbod ligt tussen 24 en 34 nieuwsmedia (312 gemeenten,
75%).
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totaal).13 Daarnaast zijn er twee televisiezenders (gemiddeld 1,9 per gemeente, 7% van
het totaal) en ongeveer evenveel radiozenders (2,2 per gemeente, 8% van het totaal).
In nagenoeg elke gemeente in Nederland verschijnt ten minste één regionaal
dagblad.14 De meeste gemeenten kennen meerdere gratis huis-aan-huisbladen, die 1 à
2 keer per week verschijnen.15 Een vergelijkbare verschijningsfrequentie geldt voor
betaalde nieuwsbladen, maar deze komen maar in een beperkt deel van de 418
gemeenten voor.
Bij radio en tv gaat het om de regionale publieke omroep die in elke gemeente
aanwezig is met een televisie- en een radiozender en om lokale publieke omroepen, die
in veel gemeenten actief zijn, in de meeste gevallen met een radiozender en in een
aanzienlijk kleiner deel van de gemeenten met een televisiezender (teksttelevisie en
reguliere televisie met bewegend beeld). Naast publieke omroepen zijn diverse nietlandelijke commerciële omroepen actief met televisie, kabelkrant (ofwel de
commerciële tegenhanger van publieke ‘teksttelevisie’) en radio. Hun uitzendgebied
kan de gemeente- of provinciegrenzen overschrijden.
Omroepen besteden overigens maar een deel van hun zendtijd aan lokaal nieuws.
Van regionale en lokale publieke omroepen is in dit onderzoek verondersteld dat zij,
vanwege verplichtingen in de Mediawet, ten minste een deel van hun dagelijkse
16
programmering wijden aan informatie gericht op de gemeente, waaronder nieuws.
Niet-landelijke commerciële omroepen zijn alleen meegeteld als uit vooronderzoek is
gebleken dat lokaal of regionaal nieuws deel uitmaakt van hun programmering.17
Vergeleken met het eerder genoemde onderzoek van Vergeer uit 2005 is het
aantal offline-nieuwsmedia afgenomen van 11 naar 10. Dit hangt samen met een
daling van het gemiddeld aantal regionale dagbladen per gemeente (in 2005 nog 1,3),
alsmede bij de nieuwsbladen (0,4 in 2005) en de huis-aan-huisbladen (5 in 2005).18
13

Vanuit praktische overwegingen is gekozen voor de strikte indeling tussen nieuwsblad (betaald) en
huis‐aan‐huisblad (gratis) volgend uit het Handboek Nederlandse Pers (Nijgh). Gelet op het
ledenbestand van branchevereniging NNP bestaan er echter ook diverse gratis nieuwsbladen.
14
In alle 418 gemeenten op vijf na (Almere, Aalsmeer, Ouder Amstel, Uithoorn en Goedereede) wordt
door ten minste twee op de 100 inwoners een regionaal dagblad gelezen.
15
Behalve op gemeenteniveau verschijnt een aantal huis‐aan‐huisbladen ook op plaatselijk niveau (in
de grote gemeenten zelfs op wijkniveau). Een meer realistische inschatting van het aantal hah‐
bladen dat bij een gemiddeld huishouden door de brievenbus valt, wordt in paragraaf 5.3 nader
toegelicht.
16
De
zogeheten
ICE‐norm.
Meer
informatie
hierover
is
beschikbaar
via
http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=9904&type=org.
17
Alle websites van niet‐landelijke omroepen zijn uitvoerig bekeken; indien de aangetroffen
informatie hiertoe aanleiding gaf is per email/telefonisch contact gezocht met de eigenaar om de
veronderstelde aanwezigheid van (boven)lokaal nieuws expliciet bevestigd te krijgen.
18
Een goede vergelijking is niet mogelijk voor televisie en radio. In het onderzoek van Vergeer zijn alle
niet‐landelijke commerciële omroepen meegenomen, ongeacht de vraag of zij lokaal bestuurlijk
nieuws verzorgen. Regionale omroepen zijn daarentegen helemaal buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 2 Voorbeeld van een nieuwsaggregatiewebsite

Voorbeeld nieuwsaggregatiewebsite: drimble.nl/nieuws/gemeente/apeldoorn
Online-nieuwsmedia
Dit onderzoek neemt voor het eerst ook online-nieuwsmedia in beschouwing (figuur
1), die voor een aanzienlijk deel speciaal voor deze inventarisatie van het aanbod zijn
verzameld. Tot het gemiddelde van 28,7 nieuwsmedia dat een gemeente telt, behoren
18,6 online-nieuwsmedia (65%). Hieronder bevinden zich 6,6 websites van kranten
en omroepen (23%) en 12 websites van op zichzelf staande journalistieke initiatieven
(42%) die niet gelieerd zijn aan traditionele nieuwsaanbieders.
Binnen de op zichzelf staande journalistieke initiatieven kunnen we onderscheid
maken tussen nieuwsaggregatiewebsites (gemiddeld 10,5 per gemeente, 37% van het
totaal), die uitsluitend nieuws overnemen van derden, en hyperlocals (gemiddeld
1,5% per gemeente, 5% van het totaal), wier websites gedeeltelijk of geheel bestaan uit
zelfgeproduceerd nieuws. Figuur 2 laat een website zien die op basis van
nieuwsaggregatie tot stand komt, figuur 3 is een voorbeeld van een hyperlocal.
Vergeleken met het eerder genoemde onderzoek van Bakker uit 2010 is het aantal
online-nieuwsmedia anno 2012 toegenomen van 13,5 naar 19,4 in dezelfde 20
19
gemeenten. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal
websites van kranten en omroepen (+2), maar vooral door het toegenomen aantal
19

Het gemiddelde voor 418 gemeenten in 2012 ontloopt het resultaat voor 20 gemeenten in geringe
mate: 19,4 respectievelijk 18,6 (in beide gevallen afgerond 19 online‐nieuwsmedia).
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Figuur 3 Voorbeeld van een hyperlocal

Voorbeeld hyperlocal.nl: bredavandaag.nl
nieuwsaggregatiesites (+4). Het aantal hyperlocals in de 20 gemeenten van Bakker
blijkt in 2012 licht te zijn gedaald van 1,8 naar 1,6.
Vergeleken met het eerder genoemde onderzoek van Bakker uit 2010 is het aantal
online-nieuwsmedia anno 2012 toegenomen van 13,5 naar 19,4 in dezelfde 20
gemeenten.20 Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal
websites van kranten en omroepen (+2), maar vooral door het toegenomen aantal
nieuwsaggregatiesites (+4). Het aantal hyperlocals in de 20 gemeenten van Bakker
blijkt in 2012 licht te zijn gedaald van 1,8 naar 1,6.
Concluderend kan worden gesteld dat het aanbod van offline-nieuwsmedia een geringe
afname laat zien; tegelijkertijd neemt het aanbod van online-nieuwsmedia flink toe.
Terwijl het eerste een ontwikkeling betreft die al eerder is ingezet, is ook het laatste
weinig verrassend. Door het toegenomen aantal online-nieuwsmedia is in elk geval de
toegang tot lokaal nieuws in twee jaar verbeterd. Verhoudingsgewijs heeft dit echter
veel meer websites met geaggregeerd nieuws opgeleverd dan sites met zelfgeproduceerd nieuws.

20

Het gemiddelde voor 418 gemeenten in 2012 ontloopt het resultaat voor 20 gemeenten in geringe
mate: 19,4 respectievelijk 18,6 (in beide gevallen afgerond 19 online‐nieuwsmedia).
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3.2 Aanbod van zelfgeproduceerd lokaal nieuws
In deze paragraaf wordt het gemiddeld aantal nieuwsmedia in een gemeente (28,7)
steeds verder ‘afgepeld’ tot er enkel nieuwsmedia resteren met overwegend zelfgeproduceerd nieuws. Een deel van de 28,7 nieuwsmedia betreft websites die volledig
bestaan uit geaggregeerd nieuws. Dergelijke sites zijn geprogrammeerd om het internet
‘af te grazen’ op zoek naar nieuws over een gemeente. Berichten worden overgenomen
van andere websites, meestal gaat het om de kop en de beginregels van een bericht met
een link naar de originele bron. Ook bevatten deze websites soms integrale
persberichten van overheden en 112-berichten afkomstig van politie.nl.
De overgang van de tweede naar de derde kolom in figuur 4 laat zien dat wanneer we
de nieuwsaggregatiesites (10,5) in mindering worden brengen op het totaal aantal
nieuwsmedia, het gemiddeld aantal nieuwsmedia met zelfgeproduceerd uitkomt op
18,1.
Figuur 4 Breakdown gemiddeld aantal nieuwsmedia per gemeente in 2012

Bron data: Stimuleringsfonds voor de Pers
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Van het aanbod van lokale nieuwsmedia in een gemeente maken 6,6 websites van
kranten en omroepen deel uit. Hoewel deze websites qua inhoud niet één-op-één
overeen hoeven te komen met hun offline-tegenhanger, bevatten zij voor een
belangrijk deel dezelfde (vaak ingekorte) berichten. Als we deze websites van het
resterende aanbod in een gemeente afhalen (in figuur 4, de overgang van kolom 3 naar
kolom 4), dan resteren er 11,5 lokale nieuwsmedia die ten dele of geheel bestaan uit
zelfgeproduceerd en tevens ‘origineel’ te noemen nieuws: 5,8 dag- en weekbladen, 4,1
radio- en televisiezenders en 1,5 hyperlocal.21
Als het online-aanbod van lokale nieuwsmedia als uitgangspunt wordt genomen,
dan telt een gemeente gemiddeld 6,6 websites van kranten en omroepen en 1,5
hyperlocal. De vijfde kolom in figuur 4 laat zien dat een inwoner van een gemeente op
internet keuze heeft uit gemiddeld 8,2 online-nieuwsmedia.22
Dit betekent dat van het aanvankelijke aanbod van gemiddeld bijna 29
nieuwsmedia 40% overblijft wanneer het aantal nieuwsmedia beperkt wordt tot
kanalen met zelfgeproduceerd nieuws, online resteert minder dan 30%.
3.3 Verschillen tussen provincies
In ruim 78% van de Nederlandse gemeenten ligt het aantal nieuwsmedia met zelfgeproduceerd nieuws tussen de 8 en de 15, uitgaande van de normale verdeling.
Figuur 5 laat zien dat de provincies met de meeste nieuwsmedia Drenthe en Friesland
zijn, met elk rond de 15 nieuwsmedia per gemeente. Flevoland en Zeeland hebben
naar verhouding de minste nieuwsmedia, gemiddeld zijn dit er ruim 8 per gemeente.
Deze uitschieters naar boven en beneden hebben geen relatie met de omvang van
de provincie. Weliswaar bevindt Zeeland (ca. 400.000 inwoners) zich onderaan zowel
qua aanbod als qua inwonertal, de provincies Drenthe, Groningen en Friesland (500650.000) bevinden zich onderaan qua inwonertal, maar helemaal bovenaan qua
aanbod. Op de relatie tussen inwonertal en aantal nieuwsmedia op gemeenteniveau
wordt dieper ingegaan in paragraaf 4.4.
Regionale dagbladen
De verschillen tussen provincies zijn deels te verklaren door de bovengemiddelde
aanwezigheid van bepaalde mediumtypen. Zo is al opgemerkt dat een Nederlandse
gemeente in 2012 gemiddeld meer dan één (1,2) regionaal dagblad telt. Eén op de vijf
gemeenten beschikt echter over twee of meer regionale dagbladtitels; in totaal geldt
21

22

Standaarddeviatie 3, spreiding van het aanbod ligt tussen 8 en 15 nieuwsmedia (328 gemeenten,
78%).
Standaarddeviatie 3, spreiding van het aanbod ligt tussen 5 en 11 nieuwsmedia (350 gemeenten,
84%).
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Figuur 5 Gemiddeld aantal nieuwsmedia met eigen nieuws in 2012
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het voor 88 (21%) van de 418 Nederlandse gemeenten. In Friesland verschijnen in
alle gemeenten op één na dagbladtitels: de Leeuwarder Courant van NDC Mediagroep
en het Friesch Dagblad van de gelijknamige vereniging. In 18 van de 33 Limburgse
gemeenten worden zowel het Limburgs Dagblad als Dagblad De Limburger van Media
Groep Limburg (Mecom) verspreid. In de drie gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen en
in Tholen verschijn PZC en BN|DeStem naast elkaar. Verder zijn er nog 40 gemeenten
waar meer dan één regionaal dagblad verschijnt, aangezien zij zich op de grens van
twee provincies bevinden.
Nieuwsbladen
Verschillen tussen provincies gelden in sterkere mate voor betaalde nieuwsbladen, die
verschijnen in 100 van de 418 gemeenten (ofwel 24%). Het gegeven dat in een
gemeente gemiddeld 0,3 nieuwsbladen verschijnen, wordt veroorzaakt doordat in 25
van die 100 gemeenten twee of meer nieuwsbladen verschijnen; 12 hiervan liggen in
Friesland. Provincies met gemeenten waar naar verhouding veel betaalde nieuwsbladen
verschijnen, zijn Drenthe, Flevoland en Overijssel. Bekende voorbeelden van betaalde
20

nieuwsbladen zijn de Meppeler Courant, de Hoogeveensche Courant en het Sneeker
Nieuwsblad.
Huis-aan-huisbladen
Gratis huis-aan-huisbladen – gemiddeld 4,3 per gemeente – verschijnen in vrijwel alle
gemeenten. uitschieters naar boven zijn Drenthe (gemiddeld 6,6 per gemeente),
Groningen (5,6) en Overijssel (5,3). In Flevoland en Zeeland verschijnen naar
verhouding de minste huis-aan-huisbladen, gemiddeld respectievelijk 2,0 en 1,9 per
gemeente.
Overigens verschijnen in grote gemeenten en in gemeenten met veel plaatsen ook
huis-aan-huisbladen gericht op plaats- of zelfs stadsdeelniveau. Gemeenten die naar
verhouding veel titels kennen zijn Rotterdam (15 titels), Hardenberg (12) en Den
Haag (11). Van de 58 gemeenten die in de afgelopen 15 jaar ontstonden als gevolg
van herindelingen wordt een aanzienlijk deel gekenmerkt door een relatief hoog aantal
(7 à 10) huis-aan-huisbladen. Dat betekent overigens niet dat elke inwoner al die titels
in de bus krijgt.
Om een idee te krijgen van het aantal huis-aan-huisbladen dat bij de inwoner van
een gemeente daadwerkelijk door de brievenbus valt, is de totale oplage van alle 666
titels met een minimale verschijningsfrequentie van ten minste één keer per week
gedeeld door het totaal aantal huishoudens. Dit levert een gemiddelde van 3,2 huisaan-huisblad per huishouden op.
Omroepen
Lokale en regionale radio is bovengemiddeld vertegenwoordigd in de drie noordelijke
provincies (gemiddeld vier zenders per gemeente), in Limburg komen verhoudingsgewijs veel lokaal-georiënteerde televisiezenders voor: gemiddeld drie per gemeente.
In alle 418 gemeenten is de regionale publieke omroep aanwezig met een radioen een televisiezender. In 2012 beschikken daarnaast 183 gemeenten over een lokale
publieke televisiezender, in 237 gemeenten beperkt zich dit tot teksttelevisie. Veruit de
meeste gemeenten, 347 van de 418, hebben een lokale publieke radiozender. Een
aanzienlijk aantal lokale publieke omroepen is actief in meer dan één gemeente: zo
verzorgen 139 omroepen televisie in 183 gemeenten, 261 omroepen verzorgen radio
in 347 gemeenten. De vier grote steden onderscheiden zich door meer dan één lokale
publieke radiozender, Amsterdam beschikt ook nog over meerdere lokale publieke
televisiezenders.
Niet-landelijke commerciële omroepen waar nieuws over lokaal beleid zou
kunnen voorkomen, zijn minder talrijk. Er zijn twee radiozenders in de drie
noordelijke provincies, waar uitgever NDC mediagroep nieuwsbulletins met lokaal
nieuws verzorgt: Waterstad FM en Arrow Classic Rock Noord. Sleutelstad FM is actief in
21

de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Duin- en Bollenstreek. Radio Decibel in
Amsterdam en Rotterdam krijgt lokaal bulletins aangeleverd van de regionale edities
van Metro. Commerciële televisiezenders die mogelijk nieuws over lokaal beleid
uitzenden zijn onder meer aangetroffen in de provincies Zeeland (CTV Zeeland),
Oost-Gelderland (Focuz TV), Friesland (GP TV), Den Haag/Westland (Regio TV Info
Thuis) en Limburg (TV-Limburg). In totaal betreft het 16 commerciële
televisiezenders en 12 kabelkranten.
Indien het aantal online-nieuwsmedia met zelfgeproduceerd nieuws als
uitgangspunt wordt genomen – 6,6 websites van kranten en omroepen en 1,5
hyperlocal – dan beschikt ongeveer 84% van de Nederlandse gemeenten over een
gemiddeld aantal nieuwsmedia, liggend tussen de 5 en de 11 (uitgaande van de
normale verdeling). Met ruim twaalf online-nieuwsmedia per gemeente is Friesland
opnieuw koploper. Zeeland, Flevoland en Limburg bevinden zich aan de ondergrens
met elk gemiddeld zo’n zes online-nieuwsmedia per gemeente (figuur 6).

Figuur 6 Gemiddeld aantal online-nieuwsmedia met eigen nieuws per provincie (2012)
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Websites krant en omroep
Het aantal websites van kranten en omroepen komt gemiddeld op 6,6. Dit betekent
dat landelijk gezien 2 op de 3 offline-nieuwsmedia eveneens beschikken over een
online-kanaal. Uitschieters naar boven zijn opnieuw de drie noordelijke provincies, zo
hebben in Friesland bijna 4 op de 5 kranten en omroepen een website (gemiddeld
10,6). Zeeland (4,8) verkeert ditmaal in gezelschap van Limburg (4,4), daar heeft
minder dan 2 op de 5 offline-nieuwsmedia een website.
Hyperlocals
Hyperlocals komen per gemeente gemiddeld 1,5 keer voor. In totaal zijn meer dan
600 van dergelijke initiatieven in ruim driekwart van de gemeenten aangetroffen
(dubbeltellingen inbegrepen, sommige initiatieven zijn actief in meerdere gemeenten).
Hyperlocals komen vaker voor in Zuid-Holland en Overijssel (2,3) en minder vaak in
Noord-Brabant en Gelderland (>1).
3.4 Verschillen tussen gemeenten
De infrastructuur van lokaal-georiënteerde nieuwsmedia is blootgelegd, nieuwsmedia
met zelfgeproduceerd nieuws zijn geïdentificeerd en onderlinge verschillen tussen
provincies zijn beschreven. Daarmee zijn we aangekomen bij het toetsen van enkele
hypotheses. In deze paragraaf onderzoeken we de relatie tussen inwonertal en het
aantal lokaal-georiënteerde nieuwsmedia, evenals de relatie tussen het aantal
traditionele nieuwsmedia (dag- en weekbladen, omroepen) en het aantal op zichzelf
staande journalistieke initiatieven (beperkt tot hyperlocals met zelfgeproduceerd
nieuws).
Nederland telt ultimo 2011 418 gemeenten, waarvan 39 gemeenten met minder
dan 10.000 inwoners, 117 met een inwonertal tussen 10.000 en 20.000, 191 met een
inwonertal tussen 20.000 en 50.000, 46 met een inwonertal tussen 50.000 en
100.000 en tot slot 25 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Uit eerder
onderzoek van Bakker, De Ridder & Schönbach (2010) blijkt dat grote gemeenten
(>50.000) doorgaans over meer lokaal-georiënteerde nieuwsmedia beschikken dan
kleinere gemeenten. Ook Vergeer (2006) concludeerde dat inwonertal voor een groot
deel het aantal lokale nieuwsmedia verklaart. In deze paragraaf gaan we zoals eerder
vermeld na of het aantal inwoners per gemeente van invloed is op het aantal lokaalgeoriënteerde nieuwsmedia.
Daarnaast onderzoeken we hoe de aanwezigheid van traditionele nieuwsmedia
zich verhoudt tot de aanwezigheid van hyperlocals. De oplage, het bereik en de
dekking van regionale en lokale dagbladen dalen al sinds enige tijd, terwijl het aantal
aanbieders van online lokaal nieuws juist toeneemt (Bakker & Bosch, 2011; Bakker,
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De Ridder & Schönbach, 2010). Wat betekent dit precies voor de verhouding tussen
traditionele nieuwsmedia en hyperlocals? Vervangen hyperlocals traditionele
nieuwsmedia (dag- en weekbladen en omroepen) of zijn ze er juist afhankelijk van?
Van Kerkhoven & Bakker (2010) onderzochten in de gemeente Almere lokale media
gedurende de verkiezingsperiode en richtten hun aandacht onder andere op de vraag
of hyperlocals afhankelijk zijn van de traditionele nieuwsmedia.23 Zij concludeerden
dat het meeste online-nieuws van hyperlocals is afgeleid van traditionele nieuwsmedia.
Daarmee zijn hyperlocals juist complementair aan de traditionele nieuwsmedia.
Wanneer er sprake is van een positieve relatie tussen traditionele nieuwsmedia en
hyperlocals, kan men concluderen dat de aanwezigheid van traditionele nieuwsmedia
als vliegwiel functioneert.
Invloed inwonertal
In lijn met de onderzoeken van Bakker, De Ridder & Schönbach (2010) en Vergeer
(2006), blijkt ook uit dit onderzoek dat er sprake is van een positief verband (η² = .18)
tussen inwonertal en het aantal lokaal-georiënteerde nieuwsmedia. Hoe groter de
gemeente, hoe meer lokale nieuwsmedia. Grote gemeenten (>50.000) beschikken over
meer dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, radio- en televisiezenders, de van
deze kranten en omroepen afgeleide websites en hyperlocals dan kleinere gemeenten.
Zo hebben gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, gemiddeld 20,8 lokaalgeoriënteerde nieuwsmedia en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
gemiddeld 16,1 (figuur 7).
De invloed van traditionele lokale nieuwsmedia
Denkend vanuit de ‘vliegwiel’-hypothese kan men veronderstellen dat de
aanwezigheid van lokaal-georiënteerde traditionele nieuwsmedia een voorwaarde is
voor het aantrekken van hyperlocals. In lijn met het onderzoek van Van Kerkhoven &
Bakker (2010) blijkt ook uit ons onderzoek dat er een positief verband is tussen het
aantal traditionele nieuwsmedia en het aantal hyperlocals. Dit verband is echter niet
heel sterk (r = .14). Gemeenten met een lager dan gemiddeld aantal traditionele
nieuwsmedia (3-8 nieuwstitels) beschikken gemiddeld over 1,2 hyperlocals en
gemeenten met een gemiddeld (9-11 nieuwstitels) of bovengemiddeld aantal (12-23
nieuwstitels) traditionele nieuwsmedia, beschikken gemiddeld over 1,6 hyperlocal.
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Kerkhoven, M. van & Bakker, P. (2010). The news gap in a no‐paper city. Print, broadcast and
electronic media during elections in Almere. Utrecht: University of Applied Sciences Utrecht.
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Figuur 7 Aantal nieuwsmedia per inwonertal-categorie
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Traditionele nieuwsmedia bevatten veelal ook een website waarop zij nieuws plaatsen.
Er is echter geen significant positief verband tussen het aantal websites van kranten en
omroepen enerzijds en hyperlocals anderzijds. Met andere woorden, of gemeenten
over veel of weinig websites van kranten en omroepen beschikken heeft geen directe
invloed op het aantal hyperlocals. Dit betekent dat alleen het aantal traditionele
offline-nieuwsmedia positief samenhangt met het aantal hyperlocals.
De ‘vliegwiel’-hypothese wordt dus deels bevestigd. Als een gemeente over een
bovengemiddeld aantal traditionele nieuwsmedia beschikt, dan bevat deze gemeente
ook meer hyperlocals.
Kanttekening blijft dat deze verbanden niet heel sterk zijn. Interessant is dat het
verdwijnen van traditionele nieuwsmedia niet wordt gecompenseerd door hyperlocals.
Deze duiken juist vaker op in gemeenten waar meer lokaal-georiënteerde nieuwsmedia
zijn en zijn ze dus complementair aan dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen,
radio- en televisiezenders. Van het omgekeerde, dat er juist veel hyperlocals zijn op
plekken waar weinig traditionele nieuwsmedia beschikbaar zijn (de ‘communicerende
vaten’-hypothese) blijkt geen sprake te zijn.
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4. Samenvatting
Als we kijken naar de Nederlandse situatie, dan zien we: verschillen tussen regio’s (in
het noorden meer media) en verschillen tussen grote en kleine gemeenten (hoe groter,
hoe meer media). Ook is er een positief verband tussen het aantal traditionele
nieuwsaanbieders in een gemeente en het aantal op zichzelf staande journalistieke
online-initiatieven. Deze verschijnen dus niet in een gebied waar een vacuüm van
nieuws is, maar juist daar waar al veel nieuws beschikbaar is: nieuws trekt nieuws aan.
Hier moet wel bij worden verteld dat het geen sterk verband is: regionale verschillen
en omvang zijn belangrijker. Nog belangrijker is dat er grote verschillen tussen
gemeenten zijn, die niet altijd te verklaren zijn door omvang, regio of aantal
traditionele media. Lokale gemeenschappen hebben kennelijk ook hun eigen
dynamiek die invloed heeft op het lokale medialandschap.
De belangrijkste conclusies in vogelvlucht luiden:
voor de infrastructuur geldt:
 Offline-nieuwsmedia laten sinds 2005 een geringe maar gestage afname zien
(-8% in zeven jaar).
 Online-nieuwsmedia laten sinds 2010 een aanzienlijke toename zien (+44%
in twee jaar).
voor het nieuws geldt:
 Een gemeente beschikt gemiddeld over 29 nieuwsmedia: printmedia,
omroepen en internet, afkomstig van traditionele aanbieders en op zichzelf
staande journalistieke initiatieven.
 Een gemeente beschikt gemiddeld over 10 unieke nieuwsmedia, waarvan 1,2
dagblad, 0,3 nieuwsblad, 4,3 huis-aan-huisblad, 1,9 televisiezender en 2,2
radiozender deel uitmaken (allemaal offline-media) en 0,5 online zelfstandig
journalistiek initiatief of kortweg ‘nieuwssite’.
 Online beschikt een gemeente gemiddeld over 7 unieke nieuwsmedia: 6,6
online-versies van printmedia en omroepen en 0,5 online zelfstandig
journalistiek initiatief of nieuwssite.
voor de provincies geldt:
 In Friesland en Drenthe (14) hebben gemeenten gemiddeld twee keer zoveel
unieke nieuwsmedia dan in Zeeland (7).
 Friesland (11) heeft ruim twee keer zoveel unieke online-nieuwsmedia dan
Zeeland en Limburg: beide hebben minder dan 5 nieuwsmedia gemiddeld
per gemeente.
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voor de relatie tussen de aanwezigheid van traditionele media en zelfstandige nieuwssites geldt:
 Nieuws trekt nieuws: zelfstandige journalistieke initiatieven duiken vaker op
in gemeenten waar meer kranten en omroepen actief zijn.
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Hoofdstuk 2.

Wie waakt er in de regio?
Inhoudsanalyse van lokaal georiënteerde nieuwsmedia
in 80 Nederlandse gemeenten (2013).
Quint Kik & Lammert Landman

1. Aanleiding en doel van het onderzoek
Aanleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het tweede deel van een onderzoek naar de
nieuwsvoorziening in de regio. In dit vervolg op het in november 2012 verschenen
rapport “Meer nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws”24 wordt de kwaliteit van
lokaal nieuws geanalyseerd.
In 2012 heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers in 41825 Nederlandse
gemeenten het aantal lokaal georiënteerde nieuwsmedia in kaart gebracht. Het betrof
een uitputtende inventarisatie van regionale en lokale kanalen: alle lokaal
georiënteerde nieuwstitels die gezamenlijk de infrastructuur vormen, waarlangs nieuws
over lokaal beleid de burger zou kunnen bereiken.
De nadruk op nieuws over lokaal beleid hing samen met de veronderstelling van
de Commissie Brinkman, dat er in de regio minder media voor handen zijn die de rol
waakhond van de democratie op zich kunnen nemen.26 De uitspraak van de
Commissie, die in 2009 de toekomst van nieuws en opinievorming onderzocht, is vier
jaar later nog altijd actueel. In de tien maanden die verstreken sinds het eerste deel van
dit onderzoek, vonden er ingrijpende gebeurtenissen plaats aan de aanbodzijde van
regionale en lokale media.
Zo werd medio mei bericht dat Wegener opnieuw bezuinigingen wil doorvoeren:
125 journalisten op de redacties zullen daarbij hun baan verliezen. Amper een week
later kondigde de nieuwe eigenaar van de in januari 2013 overgenomen NDC
Mediagroep de grootste reorganisatie aan in haar bestaan: een derde van de
medewerkers zal zijn baan kwijtraken. De dominante uitgever in de noordelijke
provincies nam begin juli het Friesch Dagblad over, waarbij in Nederland de laatste
provincie verdwijnt waar nog twee dagbladtitels van verschillende eigenaren
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verschijnen. Tel daarbij nieuwe ontslagronden bij Media Groep Limburg en Telegraaf
Media Groep en het beeld dat ontstaat van journalistieke verslaggeving in de regio, is
dat van vijf voor twaalf.
In augustus werd in de pers ook nog gewag gemaakt van een evaluatie van het
Commissariaat voor de Media27 waarin naar voren komt dat een derde van de lokale
omroepen zijn financiën niet op orde heeft. Die constatering is nauwelijks nieuws te
noemen: in een inventarisatie van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland
(OLON) stond tien jaar geleden een conclusie van min of meer dezelfde strekking,
met als voornaamste oorzaak: een aanzienlijk deel van de gemeenten besteedt de
geoormerkte financiering aan andere doeleinden dan aan het financieren van lokale
omroepen.
De penibele situatie waarin veel regionale en lokale media permanent in lijken te
verkeren, geeft alle reden tot zorg. Vooral waar het de gezamenlijke invulling van hun
rol als waakhond van de democratie in de regio betreft. De ontwikkelingen aan de
kant van de vierde macht zijn zorgelijk te noemen, zeker indien ze worden afgezet
tegen die binnen het lokale bestuur: de aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket
van de gemeente die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Het voornemen van de
Tweede Kamer om het aantal raadsleden met tien procent in te krimpen kan bijna
28
niet op een slechter moment komen. In februari van dit jaar berichtte PZC in een
achtergrondartikel over het onder druk staan van de controlerende taak van de
gemeenteraad en de lokale rekenkamers. De quote “Meer werk voor minder
raadslieden” geeft te denken wanneer deze op een lijn wordt geplaatst met een
uitspraak die Piet Bakker vorig jaar deed tijdens de presentatie van het rapport ‘Meer
nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws’: “Wat voor veel burgerjournalisten opgaat,
geldt ook voor de meeste raadsleden: het zijn goedwillende amateurs.”
Die zorg over de positie van de nieuwsvoorziening en de rol van de pers
hierbinnen, in het bijzonder in de regio werd al uitgesproken in ‘Van vangnet naar
29
springplank’. In dit uit 2004 daterende advies aan de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap signaleerde het Stimuleringsfonds dat het verdwijnen van
kranten en zelfstandige redacties mogelijk gevolgen heeft voor nieuws over lokaal
beleid in een gemeente. Naar aanleiding van een aantal onderzoeken uitgevoerd ter
ondersteuning van dit advies, concludeerde het Stimuleringsfonds dat de indruk niet is
weggenomen dat bepaalde gebieden in Nederland verstoken blijven van lokale en
27
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regionale informatie over politiek-bestuurlijke aangelegenheden. Daling van het aantal
titels en verminderde oplage en dekking van kranten zeggen echter niets over “een
mogelijke aantasting van de pluriformiteit van het nieuwsaanbod of de kwaliteit van
de berichtgeving. Daarvoor is analyse van de berichtgeving noodzakelijk.” Dat laatste
is precies wat we met dit onderzoek beogen.
Het onderzoek uit 2012 was vooral kwantitatief van aard: in de basis ging het om
het tellen van alle nieuwsmedia die in een gemeente beschikbaar zijn op het gebied van
print, omroep en internet.
De voornaamste conclusies uit het rapport ‘Meer nieuwsaanbod, meer van
hetzelfde nieuws’ luidden:





Terwijl offline-nieuwsmedia gestaag afnemen, stijgt het aantal onlinenieuwsmedia flink.
Gemiddeld beschikt een gemeente over 29 nieuwsmedia, waarvan 11 met
uniek nieuws.
Noordelijke provincies tellen meer nieuwsmedia (tot soms twee keer zoveel)
dan zuidelijke.
Hyperlocals met eigen nieuws duiken vaker op in gemeenten met veel
kranten en omroepen.

De vraag naar een zo breed mogelijk inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de
nieuws- en informatievoorziening in de regio is daarmee pas voor de helft beantwoord.
Doel
Het doel van dit vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de
berichtgeving. In het bijzonder kijken we naar de mate waarin nieuws over lokaal
beleid ook daadwerkelijk op lokaal georiënteerde nieuwsmedia wordt aangetroffen.
Met opzet hebben we het over ‘lokaal georiënteerde nieuwsmedia’ (in plaats van
simpelweg ‘lokale media’): naast weekbladen, lokale omroepen en hyperlocals met
zelfgesproduceerd nieuws richten immers ook regionale dagbladen omroepen zich
inhoudelijk op de binnen hun verspreidingsgebied liggende gemeenten.
Onder ‘nieuws over lokaal beleid’ verstaan we berichtgeving waarin verslag wordt
gedaan van lokaal bestuurlijke aangelegenheden en waarin B en W, de gemeenteraad
en het gemeentelijk apparaat een hoofdrol vervullen. Voorbeelden hiervan zijn
verslagen, voorbeschouwingen en commentaren die te maken hebben met
bijeenkomsten van gemeenteraad, raadscommissies en politieke partijen, voorgenomen
gemeentelijk beleid (bestemmingsplannen, verkeersmaatregelen), kritiek van inwoners
op het beleid en artikelen over het beleid van waterschappen, provincies en
intergemeentelijke en regionale instanties, voor zover deze te maken hebben met het

31

gemeentelijke beleid. Het doorknippen van lintjes of aanwezigheid bij openingen
rekenen we niet tot lokaal beleid.
Voorliggend onderzoek heeft deels een kwantitatief karakter, maar is ook
kwalitatief van aard: enerzijds betreft het een telling van het aantal berichten dat in een
aaneengesloten week wordt aangeboden door lokaal georiënteerde nieuwsmedia op
internet. Anderzijds beogen we op basis hiervan iets te zeggen over de kwaliteit van het
geboden nieuws: welke onderwerpen komen aan bod (en in welke verhouding), welk
aandeel heeft nieuws over lokaal beleid hierbinnen en tot welk journalistiek genre
behoren de nieuwsberichten?

2. Aanpak en verkorte methodiek
Dit onderzoek omvat een inhoudsanalyse van alle online-nieuwsberichten die
gedurende een week zijn aangetroffen op alle beschikbare online-nieuwsmedia in 80
van de inmiddels 41530 gemeenten: de websites van dag- en weekbladen en regionale
en lokale publieke en commerciële omroepen en daarnaast op zichzelf staande
journalistieke initiatieven (hyperlocals) met zelfgesproduceerd nieuws. Als voorbeeld
fungeerde een onderzoek van Piet Bakker en Karen Bosch uit 2011 naar de bijdrage
die traditionele en nieuwe digitale media leveren aan de informatievoorziening op
lokaal (gemeentelijk) niveau in Bunschoten en Leusden.31
Steekproef
Anders dan bij de aanbodsinventarisatie uit 2012 beperkt de inhoudsanalyse in 2013
zich tot 80 gemeenten. Hierbij is gekozen voor een gestratificeerde aselecte steekproef.
Dit betekent dat de gemeenten weliswaar blind zijn getrokken, maar dat hierbij
nadrukkelijk rekening is gehouden met een gelijkmatige spreiding over Nederland
(figuur 1). Inwonertal en ligging binnen de provincie zijn hierbij doorslaggevend
geweest. Zo zijn provincies met naar verhouding meer gemeenten zwaarder
vertegenwoordigd, evenals gemeenten met een inwonertal tussen 20 en 50 duizend
(omdat er daar naar verhouding meer van voorkomen dan van de andere categorieën).
Ook is bijvoorbeeld rekening gehouen met vertegenwoordiging van regio’s binnen
provincies: voor provincie Gelderland betekent dat bijvoorbeeld dat gemeenten
afkomstig zijn uit de Stadsregio Arnhem Nijmegen, het Rivierenland (Betuwe), De
Veluwe en De Achterhoek. Tezamen geven de uitkomsten van de geanalyseerde
gemeenten een indicatief beeld van de situatie in heel Nederland anno 2013.
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Aantal gemeenten en definitieve inwonertallen ultimo 31‐12‐2012 (bron CBS Statline).
Piet Bakker, Karen Bosch, Hyperlocal in de praktijk. Lokale media en informatievoorziening in
Bunschoten en Leusden Hogeschool Utrecht 2011.
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Figuur 1 Steekproef van 80 gemeenten + Amsterdam

Online-nieuws
De focus in dit onderzoek ligt bij online-nieuws (websites). Om twee redenen is
hiervoor gekozen.
Allereerst vloeit de keuze voort uit de resultaten van het onderzoek in 2012: van
gemiddeld 29 nieuwsmedia zijn er slechts 11 met zelfgesproduceerd nieuws: 1,2
regionaal dagblad, 0,3 nieuwsblad, 4,3 huis-aan-huisblad, 1,9 televisiezender, 2,2
radiozender en 1,5 hyperlocal. Beperkt tot online-nieuws resteren er nog maar 8
nieuwsmedia: 6,6 websites van kranten en omroepen en 1,5 hyperlocal. Gegeven de
dalende oplagen van regionale dagbladen en de bezuinigen op regionale en lokale
publieke omroepen, stelden wij ons de vraag hoe een burger geïnformeerd wordt over
lokaal beleid in zijn gemeente indien de nieuwsconsumptie zich grotendeels naar
internet verplaatst?
Ten tweede spelen ook praktische overwegingen een rol: met een offline-analyse
zou aanzienlijk meer tijd gemoeid zijn dan de 6 maanden die de online-analyse
uiteindelijk in beslag nam.
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Figuur 2 Breakdown van het gemiddeld aantal nieuwsmedia in 80 gemeenten (2013)

Zodoende is in 80 gemeenten in een volledige aaneengesloten week al het onlinenieuws gecodeerd dat daadwerkelijk betrekking heeft op de gemeente, met daarbij
bijzondere aandacht voor nieuws over lokaal beleid in de betreffende gemeente.
Gemeenten zijn overigens niet allemaal in dezelfde week geanalyseerd, de analyse vond
zoals gezegd plaats over een periode van zes maanden.
Dit laat onverlet dat er een beperkte offline-analyse is uitgevoerd in een aantal
gemeenten om een idee te krijgen van het verschil tussen het aantal offline en online
aangeboden nieuwsberichten en de aandacht hierbinnen voor lokaal beleid. Meer
informatie is te vinden in paragraaf 4.4.
Online-nieuwsmedia
Uit de aanbodsinventarisatie in 2012 voor heel Nederland bleek dat het gemiddeld
aantal nieuwsmedia in een gemeente 28,6 bedraagt (figuur 2). Indien de
nieuwsaggregatiesites buiten beschouwing worden gelaten – dergelijke websites
kopiëren louter nieuws van anderen – dan blijven er nog 28,6 – 10, 5 = 18,1 websites
met zelfgeproduceerd nieuws over. Hieronder bevinden zich 6,6 websites van kranten
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en omroepen die weliswaar niet één-op-één overeenkomen met hun offlinetegenhanger, maar voor een belangrijk deel dezelfde (al dan niet ingekorte) berichten
bevatten. Als we deze websites van het resterende aanbod in een gemeente afhalen, dan
resteren er 18,1 – 6,6 = 11,5 lokale nieuwsmedia met zelfgeproduceerd en ‘origineel’
nieuws: 5,8 dag- en weekbladen, 4,1 radio- en televisiezenders en 1,5 hyperlocal.
Als het online-aanbod van lokale nieuwsmedia als uitgangspunt wordt genomen,
dan telt een gemeente gemiddeld 6,6 websites van kranten en omroepen en 1,5
hyperlocal. Een inwoner van een gemeente heeft op internet dus keuze uit gemiddeld
8,2 nieuwsmedia waar hij nieuws over lokaal beleid in zijn gemeente zou kunnen
vinden.
Bij het onderzoek in 2013 is bekeken in hoeverre die 8,2 nieuwsmedia
daadwerkelijk gericht zijn op de gemeente, waartoe zij in 2012 werden gerekend. Als
richtinggevend hiervoor fungeerde de daadwerkelijke aanwezigheid van
nieuwsberichten over die gemeente. Na het coderen van de gemeenten blijkt het
aantal online-nieuwsmedia aanzienlijk te moeten worden bijgesteld naar beneden: van
8,2 naar gemiddeld 6,2 nieuwsmedia per gemeente in de 80 gemeenten die we hebben
geanalyseerd. De voornaamste verklaring hiervoor is het relatief grote aantal huis-aanhuisbladen in de aanbodsinventarisatie uit 2012. Dit aantal was gebaseerd op externe
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data, afkomstig uit de database van Nijgh. Voor het Handboek Nederlandse Pers
verzamelt Nijgh gegevens van onder mee dag- en weekbladen. De opgaven van de
uitgevers zelf vormen hierbij het uitgangspunt. De gegevens worden onder meer
verzameld met het oog op adverteerders; in een aantal gevallen verschijnen titels ook
in plaatsen die net buiten de gemeente liggen waarop zij hoofdzakelijk zijn gericht. Zo
zouden er volgens Nijgh in Apeldoorn maar liefst 9 huis-aan-huisbladen verschijnen,
terwijl er in werkelijkheid maar 3 hoofdzakelijk gericht zijn op deze gemeente.
Gecodeerde nieuwsberichten
In elk van de 80 gemeenten zijn alle beschikbare online-nieuwsmedia gedurende een
volledige aangesloten week bekeken. De gecodeerde berichten betreffen in de eerste
plaats geschreven berichten, aangetroffen op de websites van kranten en omroepen en
bij hyperlocals. Bij omroepen zijn separaat ook (beeld- en) geluidsbestanden
gecodeerd, voor zover het nieuwsbulletins of weekoverzichten betreft die speciaal voor
de website zijn vervaardigd. Hierbij valt te denken aan nieuws-gerelateerde
programma’s die te benaderen zijn via een uitzendinggemist-functie.
Enkel nieuwsmedia met speciaal voor de website vervaardigd nieuws zijn gecodeerd.
Het online aanbieden van een pdf van een krant of een lineair te beluisteren stream
van een zender is niet meegenomen in de analyse, aangezien beide een directe afgeleide
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zijn van offline-media en dit een oneerlijke vergelijking tussen gemeenten zou
opleveren.

3. Probleemstelling en onderzoeksvragen
De vraagstelling van dit onderzoek is evenals bij de aanbodsinventarisatie uit 2012
ingegeven door de veronderstelling dat in de regio steeds minder media voor handen
zijn, die de rol van ‘waakhond van de democratie’ op zich kunnen nemen. De
landelijke situatie van dalende oplages en onder druk staande advertentieomzetten zou
volgens de Commissie Brinkman nóg ingrijpender zijn voor de journalistiek in de
regio, daarmee implicerend dat de rol van de vierde macht in gevaar is.
De overkoepelende probleem- c.q. vraagstelling van ons onderzoek luidt: “Wat is
de feitelijke situatie voor wat betreft de kwantiteit en de kwaliteit van de nieuwsvoorziening in de regio?”. Nu dit in kwantitatief opzicht is beantwoord in het eerste
deelonderzoek met het in kaart brengen van het gemiddeld aantal lokaal georiënteerde
nieuwsmedia dat in een gemeente voor handen is (de vraag luidde: “Hoe groot is het
aantal lokaal georiënteerde nieuwsmedia in alle Nederlandse gemeenten, dat in
potentie een rol speelt bij het brengen van nieuws over lokaal beleid in een
gemeente?”), komt in dit vervolgonderzoek het analyseren van ‘de kwaliteit’ van de op
deze nieuwsmedia aangetroffen berichten aan bod. De vraag voor dit onderzoek luidt:
‘Hoe groot is het aantal lokale nieuwsberichten in 80 gemeenten en waaruit
bestaat de inhoud, in het bijzonder gelet op de feitelijke aanwezigheid van
nieuws over lokaal beleid in een gemeente?’
Anders gezegd: “In hoeverre bevatten lokaal georiënteerde nieuwsmedia nieuws over
het lokaal beleid en dragen zij bij aan het vervullen van de rol van waakhond van de
democratie in de regio?”
Met het oog op de analyse van de omvangrijke datacollectie hebben we een aantal
specifieke deelvragen geformuleerd die fungeren als handvatten bij het beschrijven van
de resultaten:
Nieuwsberichten
I.
Hoeveel online-nieuwsberichten verschijnen er gemiddeld in een week in
80 geanalyseerde gemeenten? Wat is hierbinnen de verdeling qua
onderwerpen?
II.
Hoeveel nieuwsberichten hebben – ongeacht het onderwerp –
betrekking op lokaal beleid? Wat is hierbinnen de verdeling tussen
journalistieke genres en wat is het aantal woorden?
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Verschillen tussen typen mediaorganisaties
III.
Hoeveel online-nieuwsberichten verschijnen er in een week in de
geanalyseerde gemeenten per type mediaorganisatie? Wat is per type de
verdeling qua onderwerpen?
IV.
Hoeveel nieuwsberichten hebben betrekking op lokaal beleid, bezien per
type organisatie?
Verschillen tussen inwonertalcategorieën
In lijn met het onderzoek uit 2012 is ervoor gekozen te werken met hypotheses, om
een mogelijke relatie bloot te leggen tussen inwonertal en aantal nieuwsberichten en
tussen het aantal nieuwsberichten afkomstig van regionale media en dat van lokale
media. Onder ‘regionale media’ verstaan we regionale dagbladen, regionale publieke
omroepen en niet-landelijke commerciële omroepen. ‘Lokale nieuwsmedia’ zijn
nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, lokale publieke omroepen en hyperlocals (= op
zichzelf staande websites met zelfgeproduceerd nieuws).
V.
Hypothese 1: “Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal
berichten en des te groter het aantal berichten over lokaal beleid’.
VI.
Hypothese 2: “Naarmate regionale media minder over een gemeente
berichten, neemt de kans toe dat weekbladen, lokale omroepen en
hyperlocals meer over die gemeente gaan berichten” (en uiteraard het
omgekeerde: naarmate regionale nieuwsmedia meer berichten over een
gemeente, neemt de kans af op meer berichten van lokale media). Indien
bovenstaande hypothese opgaat, dan is sprake van een ‘theorie van
communicerende vaten’. Zo niet, dan is sprake van een ‘vliegwieltheorie’: nieuws trekt nieuws aan.
Verschillen tussen online- en offline-nieuwsmedia
Om redenen die in paragraaf 4.4 worden toegelicht hebben we ervoor gekozen om
binnen een select aantal gemeenten (7 van de 80) naast websites ook de aldaar
beschikbare offline-nieuwsmedia (papieren kranten, radio- en televisieprogramma’s) te
analyseren. Hiervoor hebben we uit elke inwonertalcategorie één gemeente
geselecteerd, alsmede twee provinciehoofdsteden.
VII.
Hoeveel offline-nieuwsberichten verschijnen er in een week in de
geanalyseerde gemeenten? Hoeveel hiervan hebben betrekking op lokaal
beleid? Is er een verschil met het aantal online aangetroffen nieuwsberichten?
Amsterdam
De grootste gemeente qua inwonertal die we hebben geanalyseerd telt nog geen
200.000 inwoners; om redenen die nader gemotiveerd worden in paragraaf 4.5 leek
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het ons van belang om aanvullend nog een grote gemeente te analyseren. De keuze viel
op Amsterdam.
VIII.
Hoeveel online-nieuwsberichten verschijnen er in een week in
Amsterdam? Hoeveel hiervan hebben betrekking op lokaal beleid?

4. Resultaten van het onderzoek
Leeswijzer
In deze onderzoeksrapportage gaan we nader in op de vraag ‘Hoe groot is het aantal
lokale nieuwsberichten in 80 gemeenten en waaruit bestaat de inhoud, in het
bijzonder gelet op de feitelijke aanwezigheid van nieuws over lokaal beleid in een
gemeente?’
In de eerste paragraaf (4.1) wordt om te beginnen het aantal onlinenieuwsberichten binnen een steekproef van 80 gemeenten geanalyseerd: hoeveel
berichten worden er gemiddeld in een week aangetroffen op websites met lokaal
nieuws en wat hierbinnen is de verdeling qua onderwerpen? Vervolgens wordt gekeken
wat het aandeel is van berichten over lokaal beleid in een gemeente en tot welke
journalistieke genres (nieuwsbericht, achtergrond, verslag, etc.) deze behoren.
Aansluitend wordt in paragraaf 4.2 de focus van ‘nieuwsberichten’ verlegd naar
‘nieuwsmedia’ zelf: wat is het gewicht van verschillende typen mediaorganisaties in het
totaal aantal berichten, aangetroffen in 80 geanalyseerde gemeenten? Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen regionale dagbladen, regionale publieke omroepen, nietlandelijke commerciële omroepen, nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, lokale publieke
omroepen en hyperlocals (= op zichzelf staande websites met zelfgeproduceerd
nieuws). Over welke onderwerpen berichten zij en hoeveel berichten brengt elk type
mediaorganisatie afzonderlijk over lokaal beleid in zijn gemeente?
In paragraaf 4.3 wordt de focus verlegd naar de resultaten binnen afzonderlijke
inwonertalcategorieën. Hier worden de uitkomsten beschreven van enkele hypotheses
die voor deze inventarisatie zijn onderzocht. Hiermee hopen we een antwoord te
geven op de vraag in hoeverre er sprake is van een relatie tussen het inwonertal van een
gemeente en de aanwezigheid van typen mediaorganisaties op aangetroffen
hoeveelheid nieuwsberichten, algemeen en over lokaal beleid.
In bovenstaande paragrafen is gekeken naar het gemiddelde voor online-nieuws in
80 gemeenten. Om een indruk te krijgen van de omvang van het offline-aanbod
(papieren dag- en weekbladen, radio en televisieprogramma’s) wordt in paragraaf 4.4
het offline-aanbod geanalyseerd in een select aantal gemeenten op basis van
inwonertal. In paragraaf 4.5 wordt Amsterdam onder de loep genomen, een stad met
vier keer zoveel inwoners als de grootste gemeente in de steekproef.
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Figuur 3 Nieuws over lokaal beleid in 2013
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4.1 Nieuwsberichten
In de 80 geanalyseerde gemeenten verschijnen er in een week in totaal online 4.627
nieuwsberichten. Op weekbasis telt een gemeente online gemiddeld 58 nieuwsberichten, ofwel ruim 8 berichten op een dag. Van de 4.627 online-nieuwsberichten
gaan er 791 over lokaal beleid. Daarmee maken berichten over lokaal beleid 17% van
het totaal uit (figuur 3). Gemiddeld verschijnen er online in een week circa 10 nieuwsberichten over lokaal beleid in de 80 geanalyseerde gemeenten.
In 69% van de gevallen betreft het een zuiver nieuwsbericht, waarin kort de
essentie van een nieuwsgebeurtenis is verwoord. Nieuwsberichten hebben een
gemiddelde lengte van 142 woorden; achtergronden bij het nieuws hebben gemiddeld
zo’n 400 woorden en maken 12% uit van de aangetroffen journalistieke genres (figuur
4). De overige genres kwamen aanzienlijk minder vaak voor.
4.2 Verschillen tussen typen mediaorganisaties
Zoals in paragraaf 4.1 viel te lezen, verschijnen er in de 80 geanalyseerde gemeenten in
een week in totaal online 4.627 nieuwsberichten. Huis-aan-huisbladen leveren met
circa 1.200 berichten het grootste aandeel hierbinnen, de websites van dagbladen en
de hyperlocals nemen elk zo’n 1.000 berichten voor hun rekening. De websites van
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Figuur 4 Online-nieuws over lokaal beleid: genreverdeling in 2013 (N=791)
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niet-landelijke commerciële omroepen vertegenwoordigen met 45 berichten het
kleinste aandeel (figuur 5).
Lokale omroepen en regionale dagbladen bevatten procentueel gezien het meeste
nieuws over lokaal beleid, respectievelijk 24% en 21%. Een verklaring voor het feit dat
huis-aan-huisbladen meer nieuwsberichten bevatten dan dagbladen heeft behalve met
het aantal geanalyseerde titels voor een belangrijk deel te maken met beperkte online
aanwezigheid van het Friesch Dagblad en het Algemeen Dagblad. Dit is een bewuste
strategische keuze van deze dagbladen.
Van de 4.627 nieuwsberichten hebben er ongeveer 791 betrekking op lokaal
beleid. Iets meer dan de helft hiervan (53%) is afkomstig van de gezamenlijke websites
van dagbladen, nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen (figuur 6). De websites van
regionale en lokale publieke omroepen en niet-landelijke commerciële omroepen
leveren gezamenlijk een derde van de berichten over lokaal beleid. Hyperlocals zijn
goed voor iets minder dan een zesde van de nieuwsberichten over lokaal beleid.
Uit figuur 5 en 6 valt een niet-bestaande ‘gemiddelde gemeente’ af te leiden: hierbij
wordt uitgegaan van een situatie waarin in elke gemeente alle typen mediaorganisaties voorkomen in precies dezelfde verhoudingen. De realiteit is echter dat die
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Figuur 5 Totaal aantal berichten per nieuwsmedium in 2013
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Figuur 6 Online-nieuws over lokaal beleid per medium in 2013
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verhoudingen aanzienlijk verschillen: er zijn bijvoorbeeld gemeenten met meer dan
een dagblad en gemeenten die geen nieuwsblad kennen of waar geen lokale publieke
omroep actief is. Voor de 80 gemeenten in dit onderzoek laat tabel 1 de exacte
verhoudingen zien, omgerekend naar het aantal online-nieuwsberichten dat een
nieuwsmedium gemiddeld in een week brengt.
Tabel 1 Aantal online-nieuwsmedia per type mediaorganisatie in 80 gemeenten (2013)
type mediaorganisatie

aantal nieuwsmedia

coëfficiënt

94

1,2

nieuwsbladen

15

0,2

hah-bladen

124

1,6

regionale omroep

80

1,0

lokale omroep

54

0,7

17

0,2

103

1,3

regionaal dagblad

commerciële omroep
hyperlocals

Figuur 7 Gemiddeld aantal berichten in een week per nieuwsmedium in 2013
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Op basis van de coëfficiënt in tabel 1 – 94 dagbladen gedeeld door 80 gemeenten
en zo verder – laat figuur 7 een beeld zien, dat dichter bij de werkelijkheid staat. Wat
opvalt, is dat ten opzichte van figuur 5 en 6 de lokale omroepen met gemiddeld meer
dan 12 nieuwsberichten per week terrein winnen, terwijl de huis-aan-huisbladen
(gemiddeld meer dan 9 berichten) juist terrein moeten prijsgeven. Procentueel gezien
bevatten lokale omroepen het meeste nieuws over lokaal beleid (28%), gevolgd door
regionale dagbladen (22%) en huis-aan-huisbladen (21%).
Er is nadrukkelijk voor gekozen om zowel figuur 5 als figuur 7 te laten zien. Het
feit dat in bepaalde gemeenten sommige typen mediaorganisaties niet voorkomen, zegt
immers ook iets over het gewicht dat elk van hen in de schaal legt bij het vervullen van
de waakhondfunctie in een gemeente.
Binnen de 4.627 online-nieuwsberichten hebben de onderwerpen cultuur (23%),
veiligheid (21%) en sport (19%) duidelijk de overhand (tabel 2). Hekkensluiters zijn
zeven berichten over integratie en zes over wetenschap.

Tabel 2 Verdeling nieuwsberichten over onderwerpen in 2013
onderwerp
cultuur
veiligheid

toelichting
aandeel (%)
(incl. kunst, uitgaan, verenigingsleven, media, entertainment)
23
(incl. 112, justitie)

sport

21
19

zorg

(incl. liefdadigheid)

6

verkeer

(incl. infrastructuur, communicatienetwerken)

5

wonen

(incl. ruimtelijke ordening)

5

natuur

(incl. milieu, duurzaamheid, energie)

5

economie

(incl. middenstand)

4

bestuur

(incl. B&W, raad, gem. dienstverlening)

4

onderwijs

(incl. opvoeding, jongeren)

3

werkgelegenheid

(incl. uitkeringen, pensioenen, vakbonden)

3

politieke partijen

(incl. interne partijpolitiek, campagne, bijeenkomsten)

1

financiën

1

integratie
wetenschap

0,2
(incl. innovatie)

totaal

0,1
100
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Figuur 8 Online-nieuws: onderwerpverdeling in 2013
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Figuur 8 laat zien dat berichten over veiligheid, cultuur en sport binnen alle typen
mediaorganisaties verreweg het meeste voorkomen. Veiligheid heeft daarbij een groter
aandeel in de berichtgeving van regionale dagbladen (24%), hyperlocals (27%) en
regionale publieke omroepen (33%). Cultuur heeft het grootste aandeel bij de huisaan-huisbladen (28%) en lokale publieke omroepen (30%).
Het totale aandeel van berichten in de drie genoemde categorieën gezamenlijk is
het grootst bij regionale publieke omroepen (70%) en is het kleinst bij lokale publieke
omroepen (55%). Bij lokale omroepen wordt meer aandacht besteed aan de overige
twaalf onderwerpen (zie tabel 2).
De verdeling over de onderwerpen binnen 791 online-nieuwsberichten over
lokaal beleid laat een ander beeld zien (figuur 9). Ditmaal zijn berichten over wonen
(21%), bestuur (16%), verkeer (14%) en natuur (10%) veruit in de meerderheid,
cultuur (9%) komen we pas tegen op de vijfde plaats.
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Figuur 9 Online-nieuws over lokaal beleid: onderwerpverdeling in 2013 (N = 791)
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4.3 Verschillen tussen inwonertalcategorieën
We weten nu hoeveel online-nieuwsberichten er in een week voorbijkomen in de 80
geanalyseerde gemeenten en hoeveel hiervan betrekking hebben op lokaal beleid. Ook
weten we hoe deze berichten zijn verdeeld over de verschillende typen mediaorganisaties. Dit roept de vraag op in hoeverre het inwonertal van een gemeente
gerelateerd is aan het aantal aangetroffen berichten. Telt een grote gemeente
verhoudingsgewijs meer of juist minder berichten per inwoner of maakt het
inwonertal niet uit?
In het verlengde daarvan rijst de vraag of er een verband is tussen het aantal
aangetroffen nieuwsberichten, gebracht door bepaalde typen mediaorganisaties en het
inwonertal van een gemeente? Indien regionale dagbladen en omroepen het laten
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afweten qua berichtgeving naarmate het inwonertal afneemt, springen dan de meer
lokaal georiënteerde media in dit gat? Om hierop een antwoord te kunnen geven zijn
de volgende hypotheses geformuleerd:
1.

2.

‘Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal berichten c.q. het
aantal berichten over lokaal beleid.’ Deze hypothese ligt in het verlengde
van ‘Hoe groter het inwonertal, des te groter het aanbod van lokale
nieuwsmedia’ uit het voorafgaande rapport van 2012.
‘Naarmate regionale media minder over een gemeente berichten, neemt
de kans toe dat weekbladen, lokale omroepen en hyperlocals hun rol
overnemen (en uiteraard het omgekeerde: naarmate regionale
nieuwsmedia meer berichten over een gemeente, neemt de kans op een
grote rol voor lokaal georiënteerde media af).’ Indien laatstgenoemde
hypothese opgaat, dan is er sprake van een theorie van communicerende
vaten. Zo niet, dan is hier sprake van een vliegwieltheorie: oftewel
‘nieuws trekt nieuws aan’.

Onder regionale nieuwsmedia verstaan we regionale dagbladen, regionale publieke
omroepen en niet-landelijke commerciële omroepen. Lokale nieuwsmedia zijn in dit
onderzoek nieuwsbladen, huis-aan-huisbladen, lokale publieke omroepen en
hyperlocals.
Invloed inwonertal
Evenals de invloed van het inwonertal op het aantal aangetroffen nieuwsmedia of 33
kanalen, blijkt uit dit onderzoek dat er sprake is van een significant positief verband
tussen inwonertal en het aantal nieuwsberichten in het algemeen en tussen inwonertal
en het aantal berichten over lokaal beleid in het bijzonder. Hoe groter de gemeente,
des te meer berichten. Zo beschikken regionale en lokale nieuwsmedia in grotere
gemeenten (boven de 20.000 inwoners) over significant meer berichten in het
algemeen, maar ook over meer berichten over lokaal beleid in het bijzonder, dan de
kleinere gemeenten (tot 20.000 inwoners) Zo verschijnen in gemeenten met meer dan
100.000 inwoners, gemiddeld 215 nieuwsberichten, waarvan 36 over lokaal beleid.
Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten het doen met gemiddeld 6
nieuwsberichten, waarvan 1 over lokaal beleid (figuur 10).

33

Zie bijlage nummer 7 voor de SPSS‐berekeningen
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Figuur 10 Gemiddeld aantal berichten per week, per inwonertalcategorie in 2013
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De cijfers leveren een helder beeld op: hoe groter de gemeente qua inwonertal, des te
meer online-nieuwsberichten er te vinden zijn over die gemeente. Deze bevindingen
lijken nogal voor de hand liggend: natuurlijk wordt er meer nieuws gegenereerd in een
regio waar meer mensen bij elkaar leven - er gebeurd ook zoveel meer. In grotere
steden zijn veelal voorzieningen te vinden die kleinere gemeenten ontberen zoals
ziekenhuizen, rechtbanken, universiteiten/scholen, redacties van nieuwsmedia etc. Die
instellingen generen nieuws. Met dit in het achterhoofd is besloten tevens een relatieve
blik op de cijfers te werpen. Dit leidde tot de volgende vraag: hoeveel nieuwsberichten
zijn er in een gemeente te vinden per 10.000 inwoners? Komen de grotere gemeenten
dan nog steeds zo goed uit de bus?
Het antwoord is nee. De best scorende gemeenten op basis van absolute getallen
zijn met uitzondering van Zuidwest Friesland en Leeuwarden steden met meer dan
100.000 inwoners (tabel 3). Kijken we naar het aantal berichten per 10.000 inwoners,
dan blijken juist gemeenten met een aanzienlijk kleiner aantal inwoners het goed te
doen (tabel 4). De scores zijn een combinatie van enerzijds het totaal aantal berichten
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en anderzijds de berichten over lokaal beleid. Dit betekent dat een gemeente die alleen
hoog scoort op totaal aantal berichten, maar tegelijkertijd nauwelijks berichten over
lokaal beleid heeft, niet terug te vinden is bij de best scorende gemeenten. Het
tegenover gestelde geldt voor de minste scorende gemeenten.
Tabel 3 Best scorende gemeenten in absolute cijfers (op alfabetische volgorde)
totaal berichten
totaal berichten
over lokaal beleid
aantal inwoners
Almere (fl)
194
39
193.163
Apeldoorn (ge)
186
33
156.961
Breda (nb)
290
25
176.401
Leeuwarden (fr)
163
24
95.321
Leiden (zh)
188
46
118.748
Zuidwest Friesland (fr)
225
18
82.634

Tabel 4 Best scorende gemeenten in relatieve cijfers (op alfabetische volgorde)
berichten over
berichten per
lokaal beleid per
10.000 inwoners
10.000 inwoners
aantal inwoners
Aalburg (nb)
36
13
12.749
Edam-Volendam (nh)
30
7
28.700
Noordwijk (zh)
37
13
25.517
Oldebroek (ge)
50
5
22.716
Someren (nb)
39
8
18.580
Tynaarlo (d)
25
9
32.357

Tabel 5 Minst scorende gemeenten in absolute cijfers (op alfabetische volgorde)
totaal berichten
totaal berichten
over lokaal beleid
aantal inwoners
Dirksland (zh)
10
0
8.476
Graafstroom (zh)
6
0
9.795
Graft-De Rijp (nh)
2
1
6.436
Voerendaal (l)
3
2
12.664
Rozendaal (ge)
5
0
1.514
Vlist (zh)
4
1
9.773
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Het omgekeerde gaat ook op. Bij de gemeenten die in absolute cijfers slecht scoren
zitten veelal gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: de kleinste categorie dus
(tabel 5). Bij de relatieve cijfers zien we in dit geval een verschuiving naar grotere
gemeenten, waarbij Delft en Heerlen er in negatieve zin uitschieten: dit zijn steden
met toch bijna 100.000 inwoners (tabel 6).
Tabel 6 Minst scorende gemeenten in relatieve cijfers (op alfabetische volgorde)

Delft (zh)
Graafstroom (zh)
Heerlen (l)
Hendrik-Ido-Ambacht (zh)
Oud-Beijerland (zh)
Vianen (u)

berichten per
10.000
inwoners
4
6
5
6
4
7

berichten over
lokaal beleid per
10.000 inwoners
1
0
1
0
0
0

aantal inwoners
98.675
9.795
89.016
28.257
23.415
19.670

De invloed van regionale nieuwsmedia
Een van de uitkomsten van het aanbodsonderzoek uit 2012 was dat in gemeenten met
relatief weinig nieuwsaanbieders, de hyperlocals niet (zoals aanvankelijk wel verwacht)
in het achtergelaten gat sprongen. Deze veronderstelde theorie van communicerende
vaten ging dus niet op. Het tegenovergestelde bleek wel te kloppen: op het moment
dat er in een gemeente meer nieuwsaanbieders actief zijn, neemt de kans op
aanwezigheid van hyperlocals toe.
Met deze theorie in het achterhoofd is een soortgelijke hypothese opgesteld naar
aanleiding van het huidige onderzoek: nemen de lokale media de rol over van de
regionale media naarmate laatstgenoemde minder presteren? Vooral interessant zijn de
gemeenten met 100.000 inwoners of minder. Hier treedt namelijk een sterke daling
op van het totaal aantal aangetroffen nieuwsberichten.
Figuur 11 laat het gemiddeld aantal berichten zien dat in de vijf inwonertalcategorieën
voorkomt. Zo heeft een gemeente met meer dan 100.000 inwoners gemiddeld 81
berichten die gebracht worden door regionale media en 134 door lokale media.
Opvallend is dat de lijnen vrijwel volledig parallel aan elkaar lopen: er is kortom geen
negatieve significantie relatie tussen het aantal berichten wat wordt gebracht door
34
regionale media en het aantal berichten dat wordt gebracht door lokale media. Uit de

34

Zie bijlage nummer 8 voor de SPSS‐berekeningen
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Figuur 11 Lokale media versus regionale media: nieuwsvoorziening in 2013
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figuur komt naar voren dat er sprake is van een vliegwieltheorie: wanneer er in een
gemeente minder bericht wordt door regionale media neemt ook de berichtgeving van
lokale media navenant af.
Regionale media blijken door bezuinigingen en reorganisaties niet langer in staat
om in iedere uithoek van Nederland diep in de nieuwshaarvaten aanwezig te zijn. De
veronderstelling die ten grondslag lag aan de hypothese, was dat met name in de
kleinere steden (met minder dan 50.000 inwoners) de lokale media in het gat zouden
springen. Dat blijkt niet te kloppen: ook in de kleine gemeenten houdt het aandeel
nieuws dat wordt gebracht door lokale media gelijke tred met dat van de regionale
media.
Figuur 12 laat een zelfde trend zien voor wat betreft de nieuwsberichten over
lokaal beleid: ook hier neemt het aantal berichten in beide groepen gelijkmatig af,
naarmate de inwonertallen dalen. Wel lijken de lokale media het stokje in de kleinste
categorie gemeenten over te nemen van de regionale media. In gemeenten met minder
dan 10.000 inwoners zou de communicerende vatentheorie dus opgaan, met dien

50

Figuur 12 Lokale media versus regionale media: nieuws over lokaal beleid in 2013
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verstande dat de datagroep aan de kleine kant is en daarmee statistisch gezien niet
meer dan een zwak verband aangetoond kan worden.
4.4 Verschillen tussen online en offline
Het vertrekpunt voor dit rapport was een onderzoek naar de online-nieuwsvoorziening
in de regio. De keuze voor een online-analyse ten faveure van een eventuele offlineanalyse is om de volgende redenen gemaakt:
Ten eerste veronderstellen we dat anno 2013, de van origine offline-nieuwsmedia
(dag- en weekbladen en omroepen) in ieder geval naast hun offline-activiteiten, óók
online-nieuws brengen. Mogelijk brengen zij zelfs méér nieuws online, gelet op de vele
bezuinigingen die kranten en omroepen de laatste tijd treffen. Ten tweede is het grote
voordeel van het analyseren van online dat het snel voor handen en makkelijk
bewerkbaar is. Bij een offline-analyse zou de organisatorische kant van het onderzoek
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Figuur 13 Online versus offline-nieuws in 2013
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het opvragen van rtv-programma’s en papieren kranten – een tijdrovende klus zijn, de
analyse daarvan nog daargelaten.
Dat bovenstaande niet altijd opgaat, is bekend. Sommige kranten, zoals het
Algemeen Dagblad en het Friesch Dagblad, kiezen er bewust voor om nauwelijks dan
wel aanzienlijk minder nieuws afkomstig uit regionale edities op hun websites te
plaatsen. De papieren krant zou hier dus in theorie (veel) meer nieuws kunnen
bevatten dan de website van het dagblad.
Daarom is er, om toch een indruk te krijgen van het verschil tussen de online- en
offline-nieuwsberichtgeving, voor gekozen om in 7 van de 80 geïnventariseerde
gemeenten óók een offline-analyse uit te voeren. Vijf van de 7 gemeenten die zowel
offline als online zijn geïnventariseerd representeren de vijf inwonertalcategorieën:
Haarlemmerliede C.A. (categorie 1), Someren (categorie 2) Midden-Drenthe
(categorie 3), Terneuzen (categorie 4) en Breda (categorie 5). Daarnaast zijn nog twee
provinciehoofdsteden geanalyseerd om een indruk te krijgen van de eventuele
meerwaarde t.o.v. een niet-provinciestad; Middelburg en Leeuwarden. Alleen
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Figuur 14 Online versus offline-nieuws over lokaal beleid in 2013
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berichten die ook daadwerkelijk over de gemeenten zelf gaan, zijn meegenomen. Dit
wil zeggen dat nieuws over de provincie, met Leeuwarden of Middelburg in de
dateline, eruit gefilterd is. De figuren 13 en 14 laten de verschillen zien.
Een aantal zaken springen hierbij in het oog. Ten eerste valt op dat het aantal
offline aangetroffen berichten vooral verschilt van het aantal online-berichten bij
nieuws over lokaal beleid. Ten tweede blijkt dat omroepen online iets meer nieuws
genereren vanwege het feit dat ze op hun website ook geschreven nieuws kunnen
brengen (figuur 13). Daar staat tegenover dat met name de regionale dagbladen offline
aanzienlijk meer berichten plaatsen dan online. Figuur 14 laat duidelijk zien dat er bij
veel regionale kranten beduidend meer nieuws over lokaal beleid te vinden is in de
papieren variant, tot wel twee à drie keer zoveel.
Een nuancering bij de getallen in tabel 7 is hier zeker op zijn plaats. Aangezien
Delft - een stad met toch bijna 100.000 inwoners - er online opvallend onder
gemiddeld uitkwam (zie tabel 6, p. 18), is besloten het Algemeen Dagblad ook offline
in kaart te brengen. Dit levert een interessante bijstelling op van de offline-cijfers: AD
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Tabel 7 Dagbladen: online versus offline
offlinenieuws
totaal

onlinenieuws
totaal

offlinenieuws
lokaal
beleid

online
nieuws
lokaal
beleid

143

72

20

3

85

1

18

0

60

16

10

1

102

33

21

4

67

38

17

11

BN | De Stem

1

3

0

2

Middelburg

PZC

65

52

17

10

Midden-Drenthe

DvhN
Eindhovens
Dagblad
Haarlems
Dagblad

12

3

4

1

18

8

8

3

4

4

2

2

gemeente

Breda
Delft
Leeuwarden

Terneuzen

Someren
Haarlemmerliede

dagblad

BN | De Stem
Algemeen
Dagblad
Friesch
Dagblad
Leeuwarder
Courant
PZC

Haagsche Courant (editie Delft) heeft in 2012 een oplage van 5.047papieren kranten. 35
De Leeuwarder Courant en BN|DeStem laten in Leeuwarden (13.305) en Breda
(23.196) afgezet tegen hun inwonertallen aanzienlijk hogere oplagen zien.
In 24 van de 80 geanalyseerde gemeenten waar het Friesch Dagblad en het Algemeen
Dagblad verschijnen is online-nieuws (over lokaal beleid) van dagbladen zeer beperkt
aanwezig. Om de rol van een nieuwsmedium als waakhond zowel online als offline
vast te kunnen stellen, is een volledig oplage- c.q. bereiksoverzicht onontbeerlijk. Het
is heel goed mogelijk dat een nieuwsmedium online minder berichten plaatst (zoals bij
de dagbladen in tabel 7 het geval is), maar een veelvoud aan lezers heeft ten opzichte
van zijn offline-equivalent. Dit geldt uiteraard ook vice versa.
Figuur 15 toont het aandeel nieuwsberichten over lokaal beleid dat offline gebracht
wordt ten opzichte van het totaal aantal nieuwsberichten. Deze figuur vertoont een
bijna identiek beeld met de online variant: 19 % van alle berichten die in een offlinenieuwsmedium zijn aantroffen, gingen over lokaal beleid. Van het nieuws ging 81 %
over andere zaken. Online was deze verhouding 17 % tegenover 83% (figuur 3, p. 9).
35

Bron: Cebuco
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Figuur 15 Nieuws over lokaal beleid in 2013 (N = 923)
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Uiteindelijk lijkt de keuze voor een online-analyse met de extra offline-analyse van 7
gemeenten – en de uitkomsten daarvan – niet alleen gerelativeerd maar ook
grotendeels gelegitimeerd. Veel media brengen zowel offline als online een
vergelijkbare hoeveelheid nieuws. De regionale dagbladen (en in mindere mate de
huis-aan-huisbladen) vormen hierop een uitzondering: zij vervullen hun rol als
waakhond offline stukken beter dan online – waar ze soms nagenoeg onzichtbaar zijn.
4.5 Amsterdam
De 80 voor dit rapport geïnventariseerde gemeenten vormen een zo correct mogelijke
afspiegeling van alle 415 gemeenten die Nederland ultimo 2012 telde. De steekproef
is blind getrokken uit álle gemeenten, met uitzondering van Amsterdam. Daar lag de
volgende ratio aan ten grondslag:
Zoals in paragraaf 4.4 is beschreven fungeren provinciehoofdsteden veelal als
(nieuws)hub door de bovengemiddelde aanwezigheid van publieke voorzieningen en
bedrijvigheid. Amsterdam is als hoofdstad van Nederland natuurlijk een nieuwshub bij
uitstek en wel een van de buitencategorie.
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Figuur 16 Gemiddeld aantal berichten per inwonercategorie in 2013 (incl. Amterdam)
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Daarnaast telt de hoofdstad bijna 800.000 inwoners: meer dan vier maal zoveel als
de grootste stad uit de analyse (Almere 193.163 inwoners).
Bij de inventarisatie van Amsterdam, zijn net als bij Leeuwarden en Middelburg,
alléén nieuwsberichten meegenomen die ook daadwerkelijk over de stad zelf gaan.
Berichten over provinciale (of landelijke aangelegenheden) zijn hierbij dus buiten
beschouwing gelaten. Ook bestaat Amsterdam uit deelgemeenten, die in theorie
nieuws opleveringen: op dat niveau is niet geïnventariseerd om de vergelijking met
andere gemeenten zo zuiver mogelijk te houden.
De resultaten uit figuur 16 laten op het eerste gezicht een gemeente zien waarover
een buitengewoon grote hoeveelheid nieuwsberichten wordt geschreven. In een
gemiddelde week vindt de Amsterdammer online meer dan 450 berichten over zijn
stad, daarvan gaan 65 berichten over lokaal beleid. Figuur 16 laat daarnaast ook
duidelijk de eerder genoemde trend zien: hoe groter een gemeente, des te meer daar
over wordt bericht.
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Echter, de absolute getallen vertellen maar een deel van het verhaal. Het is
natuurlijk interessant om na te gaan hoeveel berichten er pér inwoner36 in een
gemeente verschijnen; kortom de relatieve cijfers. Dit levert een totaal ander beeld op:
Er verschijnen in Amsterdam per week gemiddeld 6 berichten per 10.000 inwoners,
waarvan er 1 bericht over lokaal beleid gaat. Amsterdam komt hiermee op de 68ste
plek; een gemeente in het rechterrijtje die zelfs moet oppassen voor nacompetitie.
Interpretatie cijfers
Enerzijds vertellen de absolute cijfers dus een zeer florissant verhaal, anderzijds laten
de relatieve cijfers een minder optimistisch beeld zien. De voor de hand liggende vraag
welke van de twee invalshoeken nu legitiem is, dringt zich hier op. Het antwoord is:
beide.
Een inwoner van Amsterdam vindt nu eenmaal vele malen meer nieuws over zijn
gemeente dan een inwoner uit elke andere willekeurige stad in Nederland. Het feit dat
met hem of haar nog 800.000 Amsterdammers datzelfde bericht lezen, doet daar niets
aan af. Daar staat tegenover dat er gemeenten zijn zoals Mill en Sint Hubert die
weinig inwoners tellen (10.926) maar relatief gezien erg veel nieuws opleveren (65
berichten). In zo’n geval geeft het relatieve cijfer wel degelijk een eerlijk(er) beeld van
zo’n gemeente in verhouding tot veel grotere gemeenten.

5. Samenvatting, analyse en conclusie
De belangrijkste conclusies in vogelvlucht luiden:
Paragraaf 4.1 Nieuwsberichten
 In 80 gemeenten verschijnen er in een week gemiddeld 58 berichten; 10
berichten per week (17%) gaan over lokaal beleid (= berichtgeving over
lokaal bestuurlijke aangelegenheden, waarin B&W, gemeenteraad en/of
het gemeentelijk apparaat de grootse rol spelen).
 Van alle online-berichten heeft 69% de vorm van een kort en bondig
nieuwsbericht (iets meer dan 140 woorden), 12% zijn achtergronden bij
het nieuws (ongeveer 400 woorden).
 Concluderend: online-nieuwsmedia in 80 gemeenten besteden in een
week gemiddeld iets meer dan een zesde van hun berichten aan nieuws
over lokaal beleid. Aangezien het de eerste keer is dat een dergelijk
onderzoek is uitgevoerd, is vergelijking met het verleden niet mogelijk;
de resultaten moeten worden gezien als een nulmeting. Desalniettemin
valt op dat de gemiddelde burger online alleen kort geïnformeerd
36

Er wordt standaard gerekend met het aantal berichten per 10.000 inwoners.
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worden over bestuurlijke actualiteiten, duiding van lokaal beleid maakt
slechts beperkt deel uit van het nieuws en diepgravende analyses hoeft
hij niet te verwachten.
Paragraaf 4.2 Verschillen tussen typen mediaorganisaties
 Huis-aan-huisbladen leveren de meeste online-nieuwsberichten (circa
1.200 in 80 gemeenten per week), gevolgd door de websites van
regionale dagbladen en hyperlocals (beide zo’n 1.000 berichten in 80
gemeenten per week).
 Regionale dagbladen brengen absoluut gezien de meeste onlinenieuwsberichten over lokaal beleid (27%), gevolgd door de weekbladen
(26%), samen zijn de kranten verantwoordelijk voor meer dan de helft
van de berichten. Omroepen leveren samen 33%, hyperlocals 14%.
 De websites van lokale publieke omroepen bevatten in relatieve zin het
meeste nieuws over lokaal beleid (28%), 22% van de berichten in
regionale dagbladen gaat over lokaal beleid.
 Van 4.600 online-nieuwsberichten heeft iets minder dan twee derde
betrekking op cultuur, veiligheid en sport; dit geldt ook voor krant,
omroep en hyperlocal afzonderlijk.
 Binnen 800 online-nieuwsberichten over lokaal beleid domineren
wonen, bestuur, verkeer en natuur (gezamenlijk 61%).
 Concluderend: Regionale dagbladen, huis-aan-huisbaden en hyperlocals
leveren online de meeste nieuwsberichten. Vooral de rol van de veelal
kleine hyperlocals is hierbij opvallend. Regionale dagbladen vervullen de
waakhondfunctie het beste, zij brengen het meeste online-nieuws over
lokaal beleid, gevolgd door huis-aan-huisbladen en lokale omroepen.
Opmerkelijk is de sterke rol van lokale omroepen: 28 procent van al hun
nieuws gaat over lokaal beleid. Tegelijkertijd treft een burger die meer te
weten wil komen over het bestuur in zijn gemeente veel meer onlinenieuws over cultuur, veiligheid (112) en sport. Dit nieuws gaat eerder
niet dan wel over lokaal beleid.
Paragraaf 4.3 Verschillen tussen inwonertalcategorieën
 Absoluut gezien geldt: hoe groter het inwonertal van een gemeente, des
te groter het aantal online-nieuwsberichten én des te groter ook het
aantal berichten over lokaal beleid.
 Relatief gezien geldt dat in gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners
juist meer online-nieuwsberichten én berichten over lokaal beleid per
inwoner beschikbaar zijn. Delft en Heerlen springen er negatief uit:
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steden met bijna 100.000 inwoners met naar verhouding het laagste
aantal nieuwsberichten en het laagste aantal berichten over lokaal beleid.
Naarmate regionale media minder over een gemeente berichten, brengen
ook lokale media minder berichten (ook over lokaal beleid).
Concluderend: In grote gemeenten (> 100.000 inwoners) wordt het meest
over lokaal beleid bericht. Dit komt onder meer omdat er meer onlinenieuwsmedia aanwezig zijn en meer overheidsvoorzieningen en instanties. Bij kleinere gemeenten (< 100.000 inwoners) doemt meteen
diepe afgrond op: een sterke daling op van zowel het aantal onlineberichten als het aantal berichten over lokaal beleid. In gemeenten
kleiner dan 20.000 inwoners is er zelfs vrijwel geen online-nieuws over
lokaal beleid te vinden. Het treurigst is het gesteld in de provincie ZuidHolland, met als Dieptepunt Delft. Voor een stad met bijna 100.000
inwoners is er online zeer beperkt nieuws vinden over lokaal beleid. In
het algemeen en voor Delft in het bijzonder geldt dat het geringe aantal
berichten van regionale media nauwelijks wordt aangevuld door de
websites van lokale nieuwsmedia.

Paragraaf 4.4 Verschillen tussen online- en offline-nieuwsmedia
 Het aantal offline-nieuwsberichten ontloopt het aantal online-berichten
vooral bij berichten over lokaal beleid.
 Papieren dag- en weekbladen bevatten in alle zeven offline geanalyseerde
gemeenten meer nieuwsberichten en meer berichten over lokaal beleid
dan online het geval is. Omroepen bevatten daarentegen online iets meer
nieuws, aangezien zij op hun websites naast de programma’s ook
geschreven nieuws bieden.
 Het regionale dagblad bevat offline zelfs aanzienlijk meer
nieuwsberichten én berichten over lokaal beleid dan online, drie tot soms
vier keer zo veel.
 Van ruim 900 offline-nieuwsberichten gaat 19% over lokaal beleid; dit
ontloopt het aantal berichten over lokaal beleid op websites (17%)
nauwelijks.
 Concluderend: in de papieren kranten vindt een burger meer nieuws – in
het algemeen én over lokaal beleid – dan op de website. Dit geldt in het
bijzonder voor de regionale dagbladen, zij vervullen hun
waakhondfunctie offline veel beter dan online. In sterke mate geldt dit
waarschijnlijk voor gemeenten waar regionale dagbladen online vrijwel
afwezig zijn: 24 van de 80 geanalyseerde gemeenten waar het Friesch
Dagblad en het Algemeen Dagblad verschijnen. Zo zijn er in AD/Haagsche
Courant (editie Delft) 85 berichten in een week aangetroffen, online
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slecht één bericht (lokaal beleid 20 om 0). Die 85 berichten worden wel
in een nader perspectief geplaatst, indien ze worden afgezet tegen de
oplage: 5.000 exemplaren op de ongeveer 100.000 Delftenaren.
Paragraaf 4.5 Amsterdam
 In absolute zin bevatten online-nieuwsmedia gericht op Amsterdam
meer dan twee keer zoveel berichten (452) als het gemiddelde van de vier
grootste steden in de steekproef (215). Relatief gezien scoort Amsterdam
echter uitzonderlijk vooral op nieuws over lokaal beleid.
 Concluderend: een inwoner van de hoofdstad vindt online meer dan twee
keer zoveel berichten, maar is in verhouding tot gemeenten met tussen
10.000 en 50.000 inwoners slechter af. De vraag of dit duidt op een
bepaalde mate van nieuwsverzadiging is een onderwerp voor een
vervolgonderzoek naar bereik en gebruik.
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Hoofdstuk 3

Waardevolle Journalistiek voor de regio
Onderzoek naar nieuwsbereik, nieuwswaardering
en kwaliteit van regionale en lokale journalistiek
Irene Costera Meijer
en
Devid Ilievski & Diana Kreemers,
mmv
Luuk Stam, Donna Smit, Carst Abma, Elif Isitman, Caspar van Oirschot, Barbara van
Cooten, Judith Witmer, Alie Sierkstra, Martine van Bemmel en Neeltje Weishaupt
Faculteit der Letteren - Vrije Universiteit Amsterdam

Aanleiding voor het onderzoek
De regionale journalistiek verkeert in een crisis. Daarvan getuigen rapporten van de
Commissie Brinkman (2009) en Inge Brakman (2011). Wat op het spel staat bij een
verschraling van de regionale en lokale nieuwsvoorziening, is de geïnformeerdheid van
de burger. Is hij of zij nog wel in staat om op basis van gedegen informatie beslissingen
te nemen over, of zich te oriënteren op vraagstukken die spelen in de regio?
Journalistiekwetenschap richt zich meestal op nieuwsinhoud of
nieuwsproductie. Dat betekent dat journalistiek de maat genomen wordt via klassieke
literaire waarden (is het goed geschreven of goed gemaakt) of via professionele
journalistieke criteria als betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en hoor en wederhoor.
De ervaring van de gebruiker was tot voor kort niet belangrijk. Want betekent
aandacht voor de behoeften van het publiek niet automatisch dat de kwaliteit van de
journalistiek terrein verliest aan trivialisering, populisme en incidentennieuws?
Verminderde advertentie-inkomsten en gestaag dalende lees- en kijkcijfers hebben de
journalistiek wakker geschud. De vraag naar de wensen van het publiek mag nu wel
worden gesteld. Eerder onderzoek van de leerstoelgroep Journalistiek heeft bovendien
laten zien dat tegemoetkomen aan de verlangens van het publiek niet hoeft te
betekenen dat de kwaliteit van de journalistiek automatisch daalt. Als aan een divers
samengesteld publiek wordt gevraagd wat zij echt op prijs stellen als het gaat om
nieuws (en dus niet om de sudoku-puzzels of dagrecepten ) blijkt dat de kwaliteit van
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het nieuwsaanbod zal moeten toenemen om waardevol te zijn of te blijven voor de
gebruiker ervan.
Hoofdredacteuren van regionale bladen en omroepen verzuchten geregeld
dat ze echt wel proberen de nieuwsgebruiker te plezieren, maar dat deze pogingen
door de gebruikers onvoldoende worden herkend. Daarom is in dit onderzoek
gekozen voor een nieuwe benadering. Onderzocht is in hoeverre de inhoud van
regionale en lokale nieuwsmedia aansluit bij de wensen van het publiek. Deze wensen
en verwachtingen van het publiek zijn uitgewerkt naar negen nieuwscriteria waaraan
de journalistiek dient te voldoen om voor de gebruiker waardevol te zijn. Deze criteria
vormen in het onderzoek de maatstaf voor ‘waardevolle journalistiek’. De maatstaf
‘Waardevolle Journalistiek’ is gebaseerd op grootschalig kwalitatief publieksonderzoek
naar de wensen en verwachtingen van een gevarieerde groep mediagebruikers en dus
geen ‘verzinsel’ van de onderzoekers.
Een veelgehoord argument van hoofdredacteuren tegen het verhogen van de
kwaliteit is dat het zelden leidt tot meer kijkers, lezers of luisteraars. Het publiek zegt
misschien wel dat het kwaliteit wil, maar neemt toch liever kennis van kleinschalige
persoonlijke nieuwsberichten, 112-nieuws of de laatste ontwikkelingen rond Paris
Hilton. Dat is tot op zekere hoogte waar. Veel mensen tonen interesse in
merkwaardige berichten en celebrity-nieuws. Maar er zijn ook belangrijke
aanwijzingen dat trivialisering van het nieuws uiteindelijk leidt tot een afname van het
aantal lezers en kijkers. De urgentie om dagbladen te lezen, nieuwssites te bezoeken of
nieuwsprogramma’s te kijken neemt af als er teveel aandacht uitgaat naar amuserende
berichtgeving. In dit onderzoek vormt dit een extra argument om ook de bereikcijfers
van de nieuwstitels te onderzoeken. Door een driehoeksanalyse te maken van
bereikcijfers, inhoudsanalyse en publiekswensen kan worden vastgesteld of het voor
nieuwsorganisaties een maatschappelijk zinvolle en commercieel aantrekkelijke
beweging is om meer waardevolle journalistiek aan te bieden.
In 2012 liet het Stimuleringsfonds voor de Pers een inventarisatie maken van
het aanbod van regionale en lokale nieuwsmedia in alle Nederlandse gemeenten. Een
van de meest opvallende resultaten was het grote verschil tussen het aanbod in de
noordelijke provincies en dat in het zuiden. Zo beschikt Friesland over 41,3
nieuwstitels per 10.000 inwoners, tegenover Zeeland dat slechts 10,4 titels per 10.000
37
inwoners kent. Het geringe nieuwsaanbod van Zeeland vergeleken met het qua
bevolkingsdichtheid en landelijk profiel vergelijkbare, maar nieuwsrijke Friesland
vormde aanleiding tot ongerustheid. Wat kon de reden zijn van de relatieve schaarste
in het Zeeuwse nieuwsaanbod?
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Onder nieuwstitels wordt verstaan: regionale dagbladen, regionale publieke omroepen, lokale
(publieke) omroepen, huis‐aan‐huisbladen, nieuwsbladen en nieuwssites en nieuwsaggregatiesites.
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Onderzoeksvraag
Het Stimuleringsfonds besloot opdracht te geven voor nader onderzoek. De
hoofdvraag luidde: Biedt de mate waarin het nieuwsaanbod voldoet aan de lokale en
regionale nieuwsbehoefte van burgers een verklaring voor de relatief lage of juist relatief
hoge nieuwsdichtheid van een bepaalde regio? Het Fonds vroeg zich af hoe dit verschil in
nieuwsaanbod in de verschillende gebieden in Nederland verklaard kon worden en
wat de consequenties zouden kunnen zijn. Dit leidde tot drie centrale vragen:
1.

Leidt meer nieuwsaanbod tot beter geïnformeerde burgers?
De nieuwsdichtheid van een regio, oftewel het aantal nieuwstitels per 10.000
inwoners, geldt tot nu toe als een belangrijke maatstaf voor de
geïnformeerdheid van de bevolking. Maar klopt de veronderstelling wel dat
de omvang van het nieuwsaanbod iets zegt over de geïnformeerdheid van de
burger? Om geïnformeerd te raken, dient de nieuwsgebruiker het nieuws
immers tot zich te nemen. Een beperkt aantal nieuwsaanbieders zou er in
kunnen slagen veel inwoners te bereiken en daarmee te voorzien in de
nieuwsbehoeften van het publiek. Het omgekeerde is eveneens voorstelbaar,
namelijk dat een groot aantal aanbieders daar juist niet in slaagt. De vraag
naar de relatie tussen nieuwsaanbod en nieuwsbereik wordt hier opgevat als
een indicatie voor de geïnformeerdheid van de burger. Hoe hoger de
bereikcijfers, des te beter de burger geïnformeerd is. Hoe die relatie voor
beide regio’s uitwerkt, is onderzocht door een analyse van de bereikcijfers van
de lokale en regionale nieuwsmedia in Friesland en Zeeland.

2. Beantwoordt het nieuwsaanbod aan de nieuwsbehoefte van het publiek?
Een mogelijke verklaring voor het verschil in nieuwsaanbod tussen de regio’s
zou ook kunnen liggen in een verschil in vraag. In hoeverre beantwoordt het
nieuwsaanbod aan de wensen, verwachtingen en behoeften van het publiek?
Hangt een hogere of juist lagere kwaliteit van het nieuwsaanbod, oftewel een
hoger of juist lager aandeel van waardevolle journalistiek, samen met meer of
minder lezers of kijkers? Een inhoudsanalyse van het nieuwsaanbod kan hier
duidelijkheid verschaffen.
3.

Tenslotte de vraag of er een positief verband bestaat tussen nieuwsbereik,
nieuwswaardering en waardevolle journalistiek. Leidt een hoger aandeel
van waardevolle journalistiek tot hogere bereikcijfers? Of is er sprake van
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een omgekeerde situatie en geven burgers de voorkeur aan triviale berichtgeving en nieuws over merkwaardige in plaats van belangrijke gebeurtenissen?
Onderzoeksmethode
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, hebben de onderzoekers een
driehoeksmeting gedaan tussen een bereikanalyse, publieksonderzoek en inhoudsanalyse. Als de resultaten van deze drie verschillende invalshoeken om waardevolle
journalistiek te onderzoeken, overeenkomen, is er sprake van een stabiele en dus
betrouwbare uitkomst.
De bereikanalyse laat zien hoe het aanbod van nieuwstitels zich verhoudt tot het
bereik ervan: in hoeverre wordt het aanbod ook daadwerkelijk gebruikt? Uit
publieksonderzoek wordt afgeleid wat de wensen en verwachtingen van het publiek zijn
ten aanzien van regionale en lokale journalistiek. Uit deze wensen en verwachtingen
zijn criteria voor waardevol nieuws gedistilleerd. Via een kwalitatieve en kwantitatieve
analyse is de inhoud van krantenberichten, televisieprogramma’s en berichten op
websites op deze criteria getoetst. Tenslotte is gekeken naar de samenhang tussen
bereikcijfers en inhoudsanalyse.
Bereikanalyse: de nieuwsdichtheid en het bereik van de verschillende media
In dit onderzoek telt zoals gezegd niet het aantal nieuwstitels als teken van kwaliteit,
maar de mate waarin dit nieuwsaanbod wordt gebruikt. Als maat voor nieuwsgebruik
zijn de officiële bereikcijfers van de media genomen. Deze zijn vervolgens afgezet tegen
het aantal inwoners in het verspreidingsgebied. Het bereikonderzoek is per platform
onderverdeeld. Alle regionale dagbladen en omroepen (offline en online) van de
provincies Friesland en Zeeland zijn meegenomen. De bereikcijfers van een aantal
lokale omroepen en regionale en lokale printtitels bleken binnen de periode van het
onderzoek niet te achterhalen. De inhoud van dit nieuwsaanbod is wel geanalyseerd.
De verhouding tussen aanbod en bereik loopt niet synchroon binnen de twee
regio’s. De Friese regionale radio combineert een hoog aanbod met een hoog bereik.
Bij de Friese dagbladen en het Friese online-aanbod is er sprake van een relatief hoog
aanbod en een laag bereik. Een relatief gering nieuwsaanbod, gepaard met een hoog
bereik, is van toepassing op het Zeeuwse online-aanbod, de Zeeuwse dagbladen en de
Zeeuwse regionale televisie. Het samengaan van een relatief laag aantal nieuwstitels en
een laag bereik gaat op voor de Zeeuwse regionale radio en voor de Friese regionale
38
televisie.
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Een belangrijke kanttekening bij deze conclusies is dat de nadruk ligt op het relatieve verschil in
media‐aanbod en mediagebruik tussen Friesland en Zeeland. Er is geen rekening gehouden met de
positie van Zeeuwse en Friese titels ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.
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Tot nu toe werd aangenomen dat een verschil in nieuwsdichtheid (aantal
nieuwstitels per 10.000 inwoners) ook een verschil in geïnformeerdheid zou
impliceren. Gezien het veel lagere nieuwsaanbod zou de Zeeuwse bevolking
aanzienlijk minder geïnformeerd zou zijn dan de Friezen. Die verwachting is niet
uitgekomen.
De gebruikelijke veronderstelling dat nieuwsaanbod en geïnformeerdheid
automatisch in elkaars verlengde liggen, is niet langer houdbaar. Zeeuwse
nieuwsmedia bereiken met minder nieuwstitels naar verhouding meer inwoners van
Zeeland, dan de Friese nieuwsmedia (met meer nieuwstitels) Friese inwoners bereiken.
De drie Friese regionale dagbladen bereiken in Friesland gezamenlijk 49 procent van
de bevolking en de twee in Zeeland circulerende dagbladen bereiken 61 procent van
de bevolking. De twee regionale televisieomroepen bereiken allebei een
bovengemiddeld aantal kijkers en luisteraars. In 2012 was het gemiddeld dagbereik
van Omroep Zeeland was 25,1. Omrop Fryslân kende in 2012 een dagbereik van 21,3.
Online liggen de bereikcijfers nog verder uit elkaar. Regionale Friese nieuwssites
bereiken per maand 29 procent van de Friezen, terwijl de Zeeuwse online-printtitels
maandelijks gezamenlijk 43 procent van de Zeeuwen weten aan te spreken. Het
maandelijks online-bereik van regionale publieke omroepen geeft een nog sterker
contrast. De Friese omroep heeft in 2012 op haar internetsite gemiddeld 184.302
unieke bezoekers per maand ontvangen. In Zeeland hebben per maand gemiddeld
308.124 unieke bezoekers de site van de regionale omroep bezocht (Google Analytics,
2012). Dat is een opvallend groot verschil. De Friese omroep bereikt hiermee 33
procent van haar inwoners van dertien jaar en ouder. In Zeeland is het bereik
39
procentueel gezien bijna drie keer zo hoog met 94 procent (CBS, 2012).
De cijfers roepen de vraag op hoe het komt dat Friese nieuwsmedia weliswaar
meer aanbod hebben, maar relatief gezien minder lezers en kijkers trekken dan
Zeeuwse nieuwsmedia? Is dat verschil verklaarbaar uit de inhoud en de manier van
presenteren van het nieuws?
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat er geen sprake is van een verschuiving van
nieuwsgebruik offline naar online. De absolute cijfers voor dagelijks online-gebruik
van de regionale dagbladen (324 gebruikers per dag voor Zeeland en 541 voor
Friesland) vallen in het niet vergeleken bij het dagelijks offline-printbereik (200.000

39

Het online‐bereik is hier afgezet tegen het aantal inwoners van dertien jaar en ouder; maar let wel,
hier is niet net zoals bij het bereik van de regionale dagbladen een een‐op‐eenrelatie. Een website
telt alleen het aantal IP‐adressen waarmee de site wordt bezocht. Wanneer persoon A op zijn werk,
in de bibliotheek en thuis de site heeft bezocht, zijn dat drie unieke bezoekers. Desalniettemin geeft
het percentage van het online‐bereik in relatie tot de totale populatie (van dertien jaar en ouder) per
provincie inzicht over het bereik in de betreffende provincies. Dat komt door het feit dat het online‐
(klik)gedrag van mensen (per regio of provincie) niet wezenlijk van elkaar verschilt.
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Zeeuwen en 268.000 Friezen). Op lokaal noch regionaal niveau tekent zich een
nieuwe massale gebruikersgewoonte af.
Een derde, even onverwachte conclusie is dat de huis-aan-huisbladen in een
duidelijke behoefte voorzien. Dat blijkt uit de hoge bereikcijfers onder alle lagen van
de bevolking.
Het verschil in bereikcijfers doet vermoeden dat de Zeeuwse nieuwsredacties beter
in staat zijn om goed in te spelen op de nieuwsbehoeften van hun publiek. In een op
publieksonderzoek gebaseerde kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse wordt
deze stelling nader onderzocht.
Publieksonderzoek: wat is waardevolle regionale journalistiek volgens het publiek?
Als uitgangspunt voor onderzoek naar kwaliteit in de journalistiek geldt veelal de
klassieke standaard van geïnformeerd burgerschap. Kan de burger zich onafhankelijk
van de overheid informeren over belangrijke bestuurlijke, politieke en
maatschappelijke vraagstukken in de regio? Een alternatieve standaard is die van
monitoring citizenship: hierbij functioneert een journalistiek kwalitatief medium als een
soort ‘inbraakalarm’, dat burgers op indringende wijze informeert over thema’s die
voor hen persoonlijk van groot belang zijn.
Dit onderzoek vertrekt vanuit een andere standaard, namelijk wat het publiek zelf
ervaart als kwaliteit. De leerstoelgroep Journalistiek van de Vrije Universiteit
onderzoekt al een paar jaar de ervaringen, wensen en verwachtingen van het publiek
ten aanzien van regionale, lokale en hyperlokale nieuwsmedia. Uit deze onderzoeken
zijn criteria voor nieuwsinhoud afgeleid. De criteria geven samen vorm en inhoud aan
wat burgers verstaan onder waardevolle regionale en lokale journalistiek. Naast twee
meer algemene dimensies die voor alle journalistiek opgaan – (1) betrouwbaarheid en
(2) good storytelling – bestaat de op basis van publieksonderzoek ontwikkelde
kwaliteitsstandaard voor regionale en lokale journalistiek uit zeven meer specifieke
dimensies.
(3) Frequent aandacht besteden (op vaste dagen) aan langlopende regionale
thema’s. Dat zijn thema’s die door de bevolking van belang worden gevonden
omdat ze vooral op regionaal en lokaal niveau impact hebben. Politiek en
bestuur zijn niet apart genoemd, omdat ze door burgers vooral waardevol
worden gevonden indien ze betrekking hebben op deze thema’s.
 kwaliteit van de zorg;
 leven en dood (incl. familieberichten);
 kwaliteit van onderwijs;
 natuur en leefomgeving;
 recreatie en sport;
 veiligheid;
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 geloofsgemeenschappen;
 wonen;
 verkeer;
 economische situatie;
 werk en werkgelegenheid;
 regionale trends en streekproducten;
 historische achtergronden.
De verhalen over de gebeurtenissen in de regio verticaal verankeren,
(‘gronden’), komt tegemoet aan de wens van burgers om precies te weten
waar het nieuws zich in de regio heeft afgespeeld en wat de regionale
relevantie is.
Het horizontaal verankeren van de nieuwsverhalen komt tegemoet aan de
wens van burgers om samenhang in de berichtgeving te ervaren. Dat maakt
het mogelijk voor nieuwsgebruikers om het nieuws te beleven als een tweede
werkelijkheid waartoe zij via de verschillende nieuwstitels toegang krijgen.
Bewoners van een regio stellen het op prijs als de regionale en lokale
nieuwsorganisaties hen een ’wij-gevoel’ aanreiken waardoor zij zich meer
thuis voelen in de regio. Het laden van een dergelijke regionale identiteit moet
niet worden verward met citybranding of regiomarketing. Wat burgers
verlangen van regionale en lokale nieuwsorganisaties is dat zij de
nieuwsverhalen vertellen ‘van binnenuit’, vanuit het perspectief en de
vraagstukken van de bevolking. Dat creëert een gezamenlijk geheugen of
‘tijdlijn’ waarin burgers hun eigen leven en dat van anderen kunnen plaatsen.
Gelaagde representatie van de regio en zijn bewoners en bedrijven.
Nieuwsgebruikers willen zichzelf en hun medebewoners en hun vraagstukken
en verhalen met enige precisie en ruimte voor complexiteit, ambivalenties en
tegenstrijdigheden gerepresenteerd zien in de lokale en regionale media. Dat
geeft burgers de erkenning dat zij en hun kwesties ertoe doen.
Inzicht geven in de gewoontes van de regio. Nieuwsverhalen en reportages over
de specifieke werking en kenmerken van omgangsvormen, mores of
specifieke ontwikkelingen in een regio zijn van belang om te begrijpen hoe
‘het’ er in een bepaalde regio aan toegaat. Het gaat hier vaak minder om
actueel nieuws (hoewel dat wel aanleiding kan zijn), dan om
achtergrondverhalen over de streek die deze ‘leesbaarder’ - beter begrijpelijk
en vertrouwd - maken voor de mensen die er werken en wonen.
Gesprek van de dag is een afwijkend genre, omdat niet het onderwerp
vooropstaat, maar de mogelijkheid van burgers om het te gebruiken als
aanleiding tot een (kort) gesprek. Dergelijke aanleidingen zijn noodzakelijk
met name in regio’s waar mensen niet vanzelfsprekend op min of meer
vertrouwelijke voet met elkaar verkeren, zoals in stedelijke gebieden en dan
67

vooral in wijken met veel doorstroom van bewoners, nieuwbouwwijken of
zgn. probleemwijken.
Bovengenoemde dimensies wijken af van de klassieke journalistieke kwaliteitscriteria.
In de eerste plaats valt op dat ook het meer triviale nieuws, het nieuws over incidenten
en de categorie ‘gesprek van de dag’ waardevol worden gevonden. Ten tweede ligt de
nadruk in waardevolle journalistiek op inhoudelijk gezien afwijkende thema’s: niet de
klassieke indeling in politiek, bestuurlijk nieuws, economie, binnen- en buitenland,
maar een indeling die recht doet aan het regionale en lokale schaalniveau van het
nieuws. Ten derde waardeert de gebruiker ook de functionaliteit, de werking, van de
berichtgeving: creëert het nieuws aanleiding tot gesprek? Reikt het een ‘wij’-gevoel
aan? Geeft het inzicht in de manier waarop het eraan toegaat in de regio? Ten vierde
stelt de gebruiker niet alleen samenhang door het nieuws op prijs, maar evenzeer
samenhang in het nieuws. Tenslotte blijken burgers behoefte te hebben om zelf de
waakhondsfunctie te kunnen vervullen. Ze waarderen het zeer als ze zelf kunnen
monitoren of ze op de een of andere wijze, in het verkeer, qua wonen of werken,
risico’s lopen.
Inhoudsanalyse: hoe waardevol is de inhoud van de Friese en Zeeuwse media?
Bestaat er een positief verband tussen nieuwsbereik en nieuwswaardering? Die vraag is
beantwoord door de inhoud van de regionale en lokale Friese en Zeeuwse nieuwstitels
te analyseren met behulp van de hierboven genoemde nieuwscriteria voor waardevolle
journalistiek. Per platform (print, televisie, online) zijn de nieuwstitels geanalyseerd.
De inhoudsanalyse leidde tot een relatief oordeel over de kwaliteit van het
nieuwsaanbod. Het gaat dus nadrukkelijk niet om absolute kwaliteit, maar om de
wijze waarop de nieuwstitels zich kwalitatief tot elkaar verhouden.
In de inhoudsanalyse worden de Friese en Zeeuwse media getoetst op hun waarde
voor de gebruiker, aan de hand van de door de publieksonderzoeken gevonden
criteria. Er is gekozen voor het onderzoeken van alle Zeeuwse en Friese regionale
nieuwsmedia en per provincie op één stedelijke en één landelijke gemeente. In
Friesland is gekozen voor het stedelijke Heerenveen en het landelijke Weststellingwerf,
in Zeeland gaat het om het stedelijke Middelburg en het landelijke Sluis. De
printmedia en televisie zijn in twee afzonderlijke weken in het najaar van 2012
onderzocht, namelijk week 43 en 46. Uitgangspunt was dat er die weken zo weinig
mogelijk bijzondere gebeurtenissen (Elfstedentochten, herdenking Watersnoodramp)
te verwachten waren, zodat het nieuwsaanbod zo doorsnee mogelijk was. Wat betreft
de online-media bleek het onmogelijk om het aanbod in dezelfde weken te analyseren,
omdat het online-aanbod niet raadpleegbaar was in de volgorde en opmaak waarop
het verschenen was. Daarom hebben de onderzoekers op vier dagen in februari 2013
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de verschillende websites bijgehouden en een aantal malen per dag via screenprints
gearchiveerd.
Niet alle gestelde nieuwscriteria leenden zich even goed voor het onderling
rangschikken van de nieuwsmedia. Vier criteria waren hiervoor het meest bruikbaar.
Het gaat om de criteria verticale verankering, horizontale verankering, het ‘laden’ van
een regionale identiteit en representatie (de mate waarin bewoners en vraagstukken
van en uit de regio worden gerepresenteerd). De overige drie criteria (aandacht voor
langer lopende regionale thema’s, inzicht geven in de werking van de regio en
aandacht voor nieuwsonderwerpen die ‘het gesprek van de dag’ zijn) zijn wel
inhoudelijk getoetst, maar leidden niet tot een onderlinge rangorde.
De inhoudsanalyse laat zien dat er goede voorbeelden van waardevolle
journalistiek te vinden zijn op regionaal en lokaal niveau, in print, online en op
televisie. Wel bleek er op alle fronten – bij alle criteria voor waardevol nieuws – ruimte
voor verbetering.
Verticale verankering van het nieuws in de regio
De Zeeuwse nieuwsmedia kwamen meer dan de Friese nieuwsmedia tegemoet aan de
wens van burgers om te weten waar het nieuws zich in de regio heeft afgespeeld en wat
de regionale relevantie is. De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), Omroep Zeeland,
CTV Zeeland en de nieuwssite van Omroep Zeeland voorzien relatief het best in het
aanbieden van verticaal verankerde journalistiek. De PZC brengt bijvoorbeeld relatief
veel oriëntatiepunten in beeld via kaartjes, infographics en luchtfoto’s, Omroep
Zeeland excelleert op de site in het gebruik van Google Maps. Toch is het visuele
materiaal dat voor de kijker of lezer herkenbaar de actie en de plaats van handeling
brengt voor verbetering vatbaar. Door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van
burgerjournalistieke inbreng bij 112-nieuws (actiefoto’s of –filmpjes) kan dergelijk
nieuws beter voorzien in de wens van kijkers en lezers om ‘erbij’ te zijn. Het gebruik
hiervan komt ook tegemoet aan de behoefte om gevaar te kunnen monitoren en een
aanleiding te hebben voor een ‘praatje pot’.
Horizontale verankering van het nieuws in de regio
Als het gaat om het horizontaal verankeren van nieuws, oftewel het tegemoet komen
aan de behoefte van burgers om samenhang te ervaren in en tussen de nieuwsberichtgeving, staat Omrop Fryslân op de eerste plaats. Dat komt vooral omdat de
omroep relatief vaak terug- en vooruitblikt in de tijd. Als er samenhang tussen
nieuwsverhalen duidelijk gemaakt wordt, is het voor de nieuwsgebruiker
gemakkelijker om zijn of haar eigen leven en dat van anderen te ‘plaatsen’ in de tijd.
Toch wordt er niet zo vaak verwezen naar een eerdere of toekomstige gebeurtenis. Van
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de printmedia is PZC het beste in horizontale verankering, door het creatief gebruik
van tijdlijnen en kaders om het nieuws historisch te plaatsen. Online komt Omroep
Zeeland als sterkste uit de bus, door het beste, of liever: het minst slechte gebruik van
hyperlinks naar eerdere en verwante gebeurtenissen. Bij alle online-media werden op
dat gebied kansen gemist.
Regionale identiteit: Zeeland en Friesland van binnenuit
Wat burgers verlangen van regionale en lokale nieuwsorganisaties is dat zij de
regionale identiteit laden met nieuwsverhalen ‘van binnenuit’, dat wil zeggen: vanuit
het perspectief en de vraagstukken van de bevolking. Door aandacht te schenken aan
de vraagstukken en verdiensten van met de regio verbonden personen, bedrijven of
producten, versterken media de band van het publiek met de regio. Door belangrijke
historische gebeurtenissen, gebouwen, verhalen of personages in herinnering te roepen
wordt een collectief geheugen gecreëerd. Het bestaan van zo’n collectief geheugen is
een voorwaarde voor burgers om hun persoonlijke geschiedenis met die van de regio te
kunnen verbinden.
Het aanreiken van zo’n ‘wij-gevoel’ gebeurt in zekere zin bijna automatisch bij de
Friese regionale omroep en de twee Friese regionale dagbladen, daar waar zij bewoners
in de Friese taal aan het woord laten. Sportberichtgeving is met name bij de Friese
dagbladen een rijke bron van regionale identiteitsverwijzingen, terwijl de PZC zich
meer richt op het duiden van het Zeeuwse karakter van regionale cultuur en
evenementen. Van de printmedia scoren PZC en Leeuwarder Courant het beste. Van
de omroepen staat Omroep Zeeland bovenaan. Ze brengt relatief goed in beeld wat
kenmerkend is voor het karakter van de regio, door aandacht te besteden aan de
Zeeuwse geschiedenis en muziek. Niet alleen op televisie, maar ook online neemt
Omroep Zeeland een hogere plaats in dan haar Friese tegenhangers.
Representatie
Het criterium representatie gaat over de wijze waarop lokale en regionale media recht
doen aan de behoefte van lezers of kijkers om ‘gezien’ te worden. Burgers willen de
erkenning krijgen dat zijzelf, andere regiobewoners en hun verhalen en vraagstukken
ertoe doen. Representatie is op verschillende manieren onderzocht. Er is gekeken naar
representatief brongebruik (wie komen er aan het woord), representatief taalgebruik (is
er ruimte voor de eigen taal of dialecten?), representatieve emoties (worden de emoties
die gepaard gaan met ernstige of verheugende berichten geduid?) en representatieve
vraagstukken. Aan de behoefte aan representatie blijken regionale printmedia een stuk
beter te voldoen dan de lokale printmedia. De omroepen voldoen minder goed aan
het criterium. Weliswaar zendt de Friese omroep uit in de eigen taal, maar er komen
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voornamelijk institutionele bronnen aan bod en er is geen ruimte voor een
burgerperspectief of vox pops. Duiding van emoties komt bij beide omroepen in de
helft van de gevallen voor. De Zeeuwse nieuwsmedia voldoen even goed of slecht als
de Friese nieuwstitels. Hoewel PZC maar net iets beter presteert dan de Leeuwarder
Courant bij de kranten, en Omrop Fryslân iets hoger eindigt bij televisie dan Omroep
Zeeland, is de online score van Omroep Zeeland beduidend hoger dan die van de
Friese regionale omroep.
Regionale thema’s, de werking van de regio, ‘het gesprek van de dag’
De andere drie criteria lieten zich niet per platform rangschikken: de aandacht voor
langer lopende regionale thema’s, het geven van inzicht in de werking van de regio en
de aandacht voor nieuwsonderwerpen die ‘het gesprek van de dag’ vormen.
Hoewel te verwachten was dat regionale media voortdurend aandacht aan
regionale thema’s zouden besteden bleek dat alleen voor de regionale printmedia op te
gaan. Omroepen hadden een nog smallere selectie aan belangrijke thema’s. Bij online
domineerden sport en veiligheid. Bij de regionale thema’s leek het platform, en
minder de nieuwstitel, dan ook bepalend voor de mate van aandacht.
Of, en in hoeverre, de nieuwstitels tegemoet kwamen aan de wens van de
bevolking om inzicht te krijgen in de werking van de regio, was moeilijker te meten.
Weliswaar verschijnen er geregeld berichten met gemeentelijke informatie of nieuwe
lokale of regionale initiatieven, maar deze hadden vooral het karakter van
servicenieuws en advertorials. Waardevolle achtergrondinformatie die reflecteert op de
specifieke kenmerken, vanzelfsprekendheden en omgangsvormen van de regio komt
weinig voor.
In vrijwel alle media zijn berichten gevonden die bijdragen aan (het bevorderen
van) het gesprek van de dag. Wel is sprake van een eenzijdige nadruk op verstrooiend
nieuws zoals berichten over het wel en wee van bekende regiogenoten, bijzondere
sportprestaties, incidentennieuws, opmerkelijke dierenverhalen of berichten die
verontwaardiging oproepen. Serieuze onderwerpen die ook spraakmakend kunnen
zijn, zoals politieke, zakelijke of medische successen, verhalen die inzicht geven in het
leven van regiogenoten of prachtige natuurreportages, kwamen veel minder aan bod.
Conclusie
Het Stimuleringsfonds voor de Pers, opdrachtgever van dit onderzoek, vroeg zich af of
er een verband bestaat tussen de hoeveelheid nieuwsaanbieders en de mate van
geïnformeerdheid van de burger. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is de relatie
tussen nieuwsaanbod, nieuwsbereik en nieuwsinhoud onderzocht met als leidraad de
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wensen en verwachtingen van het publiek ten aanzien van regionale en lokale
journalistiek. Dat leidde tot drie conclusies.
1. Nieuwsaanbod blijkt niet bepalend voor nieuwsbereik en daarmee voor de
geïnformeerdheid van de burger.
2. Regionale en lokale nieuwsmedia kunnen zonder extra middelen en met iets
meer vakmanschap veel beter beantwoorden aan de wensen van
gebruikers.
3. De laatste conclusie geldt de vraag: In hoeverre biedt de ontwikkelde
maatstaf voor waardevolle journalistiek een goede indicatie voor
daadwerkelijk nieuwsbereik?
De hoofdredacteur ziet zich op dit moment geplaatst voor de keuze tussen het
plezieren van de kijker en lezer enerzijds, dat zou leiden tot veramusering van de
journalistiek, en anderzijds handhaving van de kwaliteit, leidend tot verdere
afbrokkeling van het publieke draagvlak. Hij of zij is dan ook sceptisch als het gaat om
rekening houden met de wensen en behoeften van de bevolking. Leidt dit wel tot
betere journalistiek? Ook betwijfelen ze of meer aandacht voor wat het publiek als
‘waardevolle journalistiek’ ervaart, in de praktijk wel zal leiden tot meer lezers of
kijkers. Burgers zeggen wel dat ze meer kwaliteit willen, maar komt dat niet voort uit
de neiging om zich te presenteren als een verantwoord burger? Is het niet zo dat
opmerkelijk nieuws en shownieuws veel beter scoren dan goed gedocumenteerde
verhalen over belangrijke regionale vraagstukken?
Het onderzoek laat zien dat waardevolle journalistiek de hoofdredacteuren een
uitweg biedt. De regionale bereikcijfers in combinatie met de regionale scores op de
criteria voor waardevolle journalistiek laten zien dat nieuwsmedia die volgens het
publiek kwalitatief goed presteren, ook een hoger bereik genereren. De
nieuwsorganisaties van Zeeland komen, ondanks het beperkte aanbod aan
nieuwstitels, kwalitatief als de betere partij uit de bus. De regionale Zeeuwse
dagbladen scoren op het gebied van verticale verankering en horizontale verankering
het hoogst. Ze delen een hoogste plaats op het gebied van representatie met de
Leeuwarder Courant. Hoewel de twee regionale televisieomroepen elkaar qua
bereikcijfers weinig ontlopen, scoort Omroep Zeeland (25,1) op alle vier
rangordecriteria hoger dan Omrop Fryslân (21,3). Online scoort Omroep Zeeland op
2 van de 4 criteria het hoogst en deelt een hoge plaats op een derde criterium. Dat
komt overeen met de online-bereikcijfers, die met 94% bijna drie keer zo hoog zijn als
de online-bereikcijfers van de Friese tegenhanger.
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Kortom, de relatief hogere scores in de meting van criteria voor waardevolle
journalistiek suggereren dat hoe meer de journalistiek tegemoet komt aan het
verlangen van het publiek naar waardevolle journalistiek, hoe groter het bereik is.

De praktijk zal het leren
Omdat de bereikcijfers in het verlengde liggen van de scores voor waardevolle
journalistiek is het in maatschappelijk en commercieel opzicht een zinvolle exercitie
om lezers en kijkers meer waardevolle journalistiek aan te bieden. De voorbeelden
laten zien dat dit in veel gevallen kan zonder extra tijd of inzet van personeel. Meer
aandacht voor waardevolle journalistiek is dan ook vooral een kwestie van
professionalisering: Hoe kun je met een geringe inspanning je lezers of kijkers een
belangrijke dienst bewijzen. Vanzelfsprekend is het vinden van een positief verband
tussen het aanbieden van waardevolle journalistiek en daadwerkelijk nieuwsgebruik
geen definitief bewijs voor het succes van waardevolle journalistiek als richtsnoer voor
een hoog publieksbereik. De proef op de som wordt genomen als redacties zich meer
zullen richten op het aanbieden van dergelijke journalistiek en dit in de praktijk
vervolgens daadwerkelijk leidt tot een positieve kentering van de bereikcijfers.
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Hoofdstuk 4

Hyperlocal in Nederland
De nieuwe nieuws-websites in de praktijk
Piet Bakker & Marco van Kerkhoven
J•lab - Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek
Kenniscentrum voor Communicatie en Journalistiek, Hogeschool Utrecht
www.nieuwslokaal.nl

Opzet en achtergrond
Introductie
Dit verslag gaat over onafhankelijke lokale nieuws-websites. Daarvan zijn er
honderden in Nederland. Dat is dus zonder de websites van kranten, nieuwsbladen,
huis-aan-huisbladen en lokale omroepen. Ook aggregatie-sites zijn buiten
beschouwing gelaten. Als we die ook mee zouden tellen zouden we op duizenden sites
komen. Geen probleem met de lokale nieuwsvoorziening zou je zeggen. Maar op
aggregatiesites staat alleen maar nieuws dat eerst ergens anders geplaatst is terwijl sites
van printmedia en omroepen vooral het verlengstuk van die media zijn.
De echte vernieuwing zou dus moeten komen van die onafhankelijk initiatieven,
de één-pitters die op hun zolderkamer de lokale politiek willen coveren, de betrokken
burgers die de aandacht van de reguliere media te mager vinden, de ondernemers die
een gat in de lokale markt zien. Over die groep – zo’n 125 initiatieven die ruim 300
websites exploiteren – gaat dit rapport: wie zijn ze, waar zitten ze, waarom zijn ze met
hun site begonnen, hoe verdienen ze hun geld, hoe komen ze aan hun nieuws, waar
schrijven ze over, hoeveel mensen werken er…
Het verslag is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in lokale journalistiek
en lokale media en speciaal voor mensen die daar nu al actief in zijn of dat willen
worden. Wat gaat er goed, wat gaat er mis, waar moet je op letten, wat zijn goede
voorbeelden, wat zijn de valkuilen? Meer controle van lokale overheden, een
levendiger lokale democratie en meer betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur
zijn mogelijk het gevolg van een rijkere lokale mediacultuur – dat is uiteindelijk het
doel van dit onderzoek.
Er zit geen samenvatting of executive summary bij dit verslag. Als je echt
geïnteresseerd bent, moeten deze pagina’s geen probleem zijn.
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Achtergrond: het lokale medialandschap
Traditionele lokale en regionale media hebben het lastig. Oplages dalen, advertentieinkomsten lopen terug. Lokale omroepen hebben weinig financiële armslag terwijl
regionale omroepen te veel gemeenten moeten bedienen. De marktpositie van
regionale kranten in Nederland staat bijzonder onder druk. In dertig jaar zagen
regionale dagbladen hun totaal verspreide oplage dalen van 2,7 miljoen in 1980 tot
1,45 miljoen eind 2012. De one-paper-city is de norm geworden, de dekking van de
regiokranten is gedaald, terwijl er ook al gebieden zijn zonder regionale krant.
Dit is overigens geen exclusief Nederlands probleem. Ook in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten is deze ontwikkeling zichtbaar (Currah, 2009;
Hallock, 2007; Lacy, St Cyr & Varouhakis, 2008).
Eerder onderzoek
Naar lokale online-initiatieven is vooral in het buitenland onderzoek gedaan. D’heer
en Paulussen (2012a; 2012b) onderzochten de inhoud van de burgerbijdragen aan het
Belgische Belang van Limburg; Fröhlich, Quiring en Engesser (2012) bevroegen
burgerbloggers die meewerkten aan de Duitse Myheimat website; Radcliffe (2012)
biedt een overzicht van een groot aantal Britse lokale mediasites; Metzgar, Kurpius en
Rowley (2011) beschreven in hun studie een zestal Amerikaanse lokale initiatieven.
Naldi en Picard (2012) bestudeerde drie Amerikaanse lokale sites gedurende een
langere periode. Miller (2010) beschreef het ontstaan van één Amerikaanse lokale
website. Lowrey (2012) bracht alle nieuwsmedia in twee Amerikaanse steden in kaart.
Churchill en Ubois (2009) deden iets soortgelijks in Chicago, het Pew Research
Center’s Project for Excellence in Journalism (2010) onderzocht online en offline-nieuws
in Baltimore terwijl de mediasituatie in Seattle door Fancher (2011) in kaart werd
gebracht. In Nederland is er het onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers
(Kik, Bakker, Buijs & Katz, 2012) naar alle beschikbare lokale media in alle
Nederlandse gemeenten.
Veel – vooral Amerikaans – onderzoek is specifiek gericht op grotere markten,
waardoor het niet altijd toepasbaar is op Nederland, ook omdat de Amerikaanse
mediasituatie (bijvoorbeeld qua funding-opties en advertentie-modellen) behoorlijk
afwijkt van de Nederlandse. Maar dit onderzoek levert wel inzichten in het reilen en
zeilen van lokale sites op. In vrijwel alle onderzoeken wordt aangetoond dat het
opzetten van een lokale site niet het grootste probleem is – er zijn zeer veel nieuwe
initiatieven. In Chicago, Baltimore en Seattle ging het al snel om tientallen tot
honderden sites, ook het onderzoek van Radcliffe (2012) naar Engelse hyperlocals
toont dat aan. Er komen veel nieuwe sites bij, maar er verdwijnen er ook weer veel.
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Dat laatste laat zien dat volhouden – of beter gezegd: aanpassen aan nieuwe
omstandigheden - vaak problematischer is dan opstarten.
Burgerjournalistiek en commercie
In We Media (Bowman & Willis, 2003) en We the media (Gillmor, 2004) wordt er
vanuit gegaan dat het vooral burgers zelf zijn die het digitale heft in handen gaan
nemen. Tekortkomingen op het gebied van de lokale informatievoorziening zouden
door betrokkenen zelf worden aangevuld. Dit ideaal van de burgerjournalistiek – met
of zonder inschakeling van traditionele media - vinden we ook bij veel andere auteurs
terug (Dupagne & Garrison, 2006; Fancher & Firestone, 2010; Jenkins, 2006;
Kaufhold, Valenzuela & Gil de Zuniga, 2010; Nguyen, 2008; Quinn, 2005;
Thurman, Pascal & Bradshaw, 2011).
Het beeld van de ‘lokale’ of ‘hyperlokale’ site is echter veranderd gedurende het
laatste decennium. Zo zijn er veel commerciële initiatieven bijgekomen. In de VS
bijvoorbeeld Examiner.com (eigendom van media-tycoon Philip Anschutz), aanwezig
in 244 markten in the VS in 2012 en met “hundreds of professional journalists” in
dienst (Examiner.com Media Kit, 2012). Patch (2007) is eigendom van AOL (ook
eigenaar van Huffington Post) is actief in 800 Amerikaanse gemeenschappen (Patch,
Nieman Lab, 2012). Het Duitse myheimat.de (2006) is aanwezig in heel Duitsland en
werkt samen met regionale uitgevers. Meer dan 37.000 hadden zich in 2010
geregistreed (Fröhlich, Quiring & Engesser, 2012). De Belgische krant Belang van
Limburg (2009) heeft in alle 48 gemeentes in haar verspreidingsgebied een lokale
website waar burgers (‘nieuwsjagers’) bijdragen kunnen leveren (D’heer & Paulussen,
2012a; 2012b; Bijnens, 2012). In Nederland kennen we Dichtbij.nl (2011) als
grootste commerciële hyperlokale website.
In ons onderzoek willen we ons dan ook niet beperken tot burgerinitiatieven of
alleen commerciële partijen. Niet de eigenaar is van belang, maar de inhoud van de
website, die moet lokaal gericht zijn en algemeen lokaal nieuws bevatten.
Methode
Op basis van eerder onderzoek (Kik, Bakker, Buijs & Katz, 2012) waar in alle
Nederlandse gemeenten alle nieuwsmedia in kaart zijn gebracht, is in begin 2013 de
groep ‘onafhankelijke lokale nieuwssites’ aan een nader onderzoek onderworpen. Bij
het eerste onderzoek is gezocht op de naam van elke gemeente plus “nieuws” in de
eerste 30 resultaten bij Google. Bij dit huidige onderzoek zijn alle aggregatiesites en
sites van traditionele media (print en omroep) buiten beschouwing gelaten. De selectie
is opnieuw gecontroleerd en waar nodig aangepast (sommige sites bleken te zijn
verdwenen of van business model te zijn veranderd).
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In een periode van twee maanden is bij deze groep geïnventariseerd hoe de sites
commercieel en organisatorisch zijn opgezet. Op basis van website- en inhoudsanalyse
is onder meer in kaart gebracht waar de eigenaren gevestigd zijn, over welke
gemeenten wordt bericht, waar de nieuwsinhoud uit bestaat, wat de belangrijkste
bronnen zijn, wat het aantal medewerkers is, wat hun journalistieke taakopvatting en
motivatie is, hoe geld wordt verdiend en hoe het verdienmodel op lange termijn eruit
lijkt te zien.
Met de eigenaren van websites waar niet alle informatie beschikbaar was, is
contact opgenomen en telefonisch of via e-mail om aanvullende informatie gevraagd.
Daarnaast zijn vijftien eigenaren benaderd voor een persoonlijk video-interview. Deze
interviews worden geplaatst op nieuwslokaal.nl.
De analyses en interviews zijn uitgevoerd door vierdejaars studenten journalistiek
onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek.

Resultaten
Figuur 1: Overzicht van lokale sites, eigenaren en gemeenten.
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123 eigenaren – 350 sites – 199 gemeenten
Wij hebben 123 verschillen eigenaren gevonden die 350 verschillende sites exploiteren
en die nieuws verspreiden over 199 gemeenten (1.8 per gemeente). Van de 123
eigenaren hebben er 35 twee of meer websites in eigendom, totaal gaat dat om 262
sites (gemiddeld 7.5 per eigenaar). De overige 88 sites maken geen deel uit van zo’n
‘keten’ van lokale sites
De meeste ‘ketens’ zijn overigens niet omvangrijk. Van de 35 ketens hebben er 26
tien of minder sites in bezit. Er zijn dus negen ketens met meer dan tien sites, de
grootsten zijn Dichtbij (landelijk), HvNieuws (Friesland), Volnieuws (Zuid-Holland)
en Itnijs (Friesland) en een groep van 112-sites in (vooral) Gelderland.
De regionale verdeling van sites – per provincie
Lokale sites zijn zeer ongelijk verdeeld over de Nederlandse gemeenten. Friesland en
Zuid-Holland hebben meer dan 70 sites; Limburg, Flevoland en Drenthe minder dan
tien. Maar omdat het aantal gemeenten ook zeer ongelijk is verdeeld, ligt een
vergelijking op basis van het aantal gemeenten meer voor de hand: hoeveel websites
coveren een gemeente?

Figuur 2. Nieuwsondernemers met meer dan één site.
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Figuur 3. Websites per provincie en gemiddeld aantal sites per gemeente.

Ook hier leidt Friesland met meer dan drie websites per gemeente. Ook Zeeland heeft
een relatief hoog aantal sites per gemeente. De middengroep wordt gevormd door
Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht met (bijna) één website per gemeente; alle andere
provincies scoren beduidend lager (figuur 3).
De hoge score van Friesland, Zeeland en in zekere zin ook van Zuid-Holland
wordt deels verklaard door de aanwezigheid van veel ketens van lokale sites in die
provincies.
In eerder onderzoek (Kik, Bakker & Buijs, 2012) werd ook een hoog aantal media
(inclusief print en omroep) in Friesland vastgesteld. Er bleek een relatie tussen het
aantal traditionele media in een gemeente en het aantal onafhankelijke online-media.
Friesland kende in 2012 twee regionale kranten en ook een relatief groot aantal
omroepen.
De levencyclus – wanneer begonnen de sites
Hyperlokale sites zijn niet echt ‘nieuw’. Van de 123 sites die in 2012 gevonden
werden, bestonden er drie al in 1997, de helft is minstens vijf jaar oud. De grootste
groei was wel in de laatste vijf jaar waarneembaar, als er elk jaar meer dan tien sites
bijkomen (figuur 4). Het is overigens niet geheel juist om van ‘groei’ te spreken,
aangezien we niet over gegevens beschikken van sites die gestopt zijn.
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Figuur 4. Websites per oprichtingsjaar.

Eigendom – individu of bedrijf
In de analyse van de resultaten is in de meeste gevallen gekeken naar 123 sites, de 88
stand-alone sites en telkens één site van de 35 ketens. Van deze 135 basissites is op 86
informatie over de site te vinden (bijvoorbeeld onder het kopje “over ons…
” of bij een
colofon). In ruim 100 gevallen kon achterhaald worden of de site particulier
(individueel) eigendom was of dat de site/sites geëxploiteerd werden door een bedrijf.
Individueel eigendom bleek dominant (tabel 1).
Tabel 1. Eigendomsstructuur sites (N=123)
# van de sites met...

percentage

informatie eigenaar op site

86

70%

eigenaar op site

101

82%

individueel eigendom

60

onderdeel van bedrijf

41

eigenaarsstatus onbekend

22
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Motivatie – waarom begin je een site
Van de meerderheid van de ondernemers (74 van de 123) geeft bijna zeventig procent
als een motief voor hun activiteiten een bijdrage te willen leveren aan de gemeenschap
(vaak omdat ‘reguliere’ media dat niet meer doen), twintig procent zegt financiële
motieven te hebben. Dertig procent geeft als belangrijkst motivatie het politieke
proces in een gemeente kritisch te willen volgen (tabel 2).
Tabel 2. Motivatie van de eigenaren, op basis van 74 van de 123 eigenaren.
# van de sites met...

%

22

30%

sociaal/gemeenschap

51

69%

zakelijk/financieel

15

20%

politiek

* Er konden meer motieven aangegeven worden, het totaal is dus meer dan 100%

Ontevredenheid over hoe media – vooral dagbladen – de gemeenschap bedienen is een
veel voorkomend motief:
In 58’ hadden we nog vijf dagbladen, en dat eindigde in twee. In 2002 werden
we One Paper City, oftewel gefuseerd. Ik vond dat er wel wat concurrentie moest
bestaan en wilde de regionale journalisten kietelen om een betere krant/site te
maken. Dus vandaar ben ik in 2003 met mijn eigen nieuwskrant/site gekomen.
We zijn de site begonnen uit onvrede. Het lokale nieuws was zwaar onderbelicht
in de traditionele media. Wij vonden dat het anders moest.
Aanbod calamiteitennieuws in onze provincie was (en is) bij ‘reguliere’ media
minimaal. Wij hebben dat gat opgevuld en zijn daarmee de grootste nieuwssite
van de provincie geworden.
Er moet natuurlijk ook geld verdiend worden, eenvoudig is dat overigens niet.
Voor doorstart van een eerdere lokale nieuwssite waarvoor ik werkte in september
2007 tot juli 2008. In juli 2008 kwam de redactie ermee dat ze niet genoeg geld
konden verdienen aan de site (mede doordat ik in loondienst was voor de site),
dus toen ben ik samen met vrijwilligers deze site gestart.
Het streven is minstens quitte te spelen en liefst er iets aan over te houden zodat ik
de freelance klussen kan afstoten. Daar is nog geen zicht op... Als dat zicht er eind
dit jaar nog niet is, gaat de stekker eruit (met pijn in het hart). Ik ben nog steeds
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niet in staat er veel geld in te steken, wat wel nodig is om een groter bereik te
krijgen.
Een combinatie van zakelijke en gemeenschaps-motieven komt ook voor:
De site is begonnen een sterke drijf voor saamhorigheid binnen Katwijk en om
bedrijven uit Katwijk te stimuleren. alles over Katwijk wil de plaatselijke
betrokkenheid en lokaal zaken doen stimuleren en ondersteunen. echt gericht op
houd je business op Katwijk.

Inkomsten – advertenties, donaties en doorverkoop
Advertenties zijn de belangrijke inkomstenbron. Ruim 90 procent van de sites bevat
advertenties, met een gemiddelde van 8,6 advertentie op de homepagina. Maar slechts
72% van de sites bevat informatie op de site over hoe je kan adverteren, soms alleen
een telefoonnummer of een email-adres, in andere gevallen zijn de tarieven
opgenomen. Verreweg de meeste sites (84) hadden tussen de een en tien advertenties,
negen daarvan had er maar één (tabel 3).
Tabel 3. Advertenties op de sites
# van sites met ...

percentage

informatie over adverteren

88

72%

sites met advertenties

112

91%

gemiddeld # of advertenties per site (112)

8.5

meer dan 50 advertenties

1

tussen 41 en 50 advertenties

-

tussen 31 en 40 advertenties

3

tussen 21 en 30 advertenties

2

tussen 11 en 20 advertenties

22

tussen 1 en 10 advertenties

84

(9 met 1 adv.)

The top vijf van de websites is goed voor een derde van alle advertenties. De helft van
de advertenties staat in the top 20 van de sites. Banners zijn dominant, maar
advertenties zijn niet het enige inkomstenbron, ook donaties en doorverkoop van
artikelen komt voor.
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Hillridge werkt zonder uitgever, zonder subsidie, zonder abonnees, zonder
suikerooms, zonder beschermengelen, ja zelfs zonder god. Zonder jullie hulp sterft
hillridge uiteindelijk een stille dood. Dus: hoe kun je helpen? (…
) mensen kom op,
geef hillridge een fooi, zodat er meer tijd vrij komt om de boel op de Heuvelrug
voor jou in de gaten te houden.
Wij verdienen het geld met het plaatsen van advertenties en persberichten van
commerciële partijen. Non profit organisaties mogen bij ons gratis plaatsen
Over omzetten is voor deze groep ondernemers weinig in algemene zin te zeggen.
Verreweg de meeste eigenaren willen geen concrete omzetcijfers noemen (wel
bezoekcijfers – deze variëren van tientallen per dag tot duizenden unieke bezoekers.
Wel zijn onderstaande uitspraken indicatief voor het inkomstenniveau en de
perspectieven die de ondernemers voor ogen zien, het is geen vetpot...
Wij financieren alles zelf. Ik ben een redelijk handige jongen: rijke fantasieën,
goede voorstellen, maar ik ben geen zakenman.
Ik leef er van, maar ik maak er ook geen winst mee.
We verdienen wat geld in combinatie met verkoop beeldmateriaal aan andere media.

Personeel – werknemers en vrijwilligers
Van een derde van de ondernemingen (43 van de 123) weten we (vaak pas na
interviews met eigenaren) hoeveel stafleden ze hebben. Gemiddeld gaat dat om 3,6
betaalde of vrijwillige medewerkers per onderneming.
Tabel 4. Aantal medewerkers of vrijwilligers (N=43)
# van de sites met...

%

1

14

33%

2-5

20

47%

6-10

6

14%

11 of meer

3

7%

Dat aantal van 43 is uiteraard te laag om er een representatief beeld uit te distilleren.
Bovendien is de samenstelling van staf zeer divers: betaald, onbetaald, parttimers,
vrijwilligers etc. De medewerkers hebben ook diverse achtergronden, er zijn relatief
veel sites waar minstens één persoon een journalistieke achtergrond heeft, maar
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daarnaast zijn er ICT’ers, oud-politici, amateur-historici, uitgevers, welzijnswerkers,
ondernemers actief – gemeenschappelijk element is overigens wel de “betrokken
burger”.
Kranten plaatsen steeds meer gratis foto’s van inzenders. Ik heb de vaste inzenders
benaderd en ben een eigen 112-site begonnen.
Er zijn geen betaalde werknemers, we zijn een echt team dat alleen bestaat uit
mensen uit onze stad. We zijn daarom ook erg betrokken met alles daar omheen.
Ja, een aantal mensen die vrij geregeld mee werken. Dat zijn geen professionals.
Een oud-raadslid werkt met ons mee als vrijwilliger.
Eén persoon wordt een beetje betaald, en nog wat mensen die af en toe helpen,
tippen of een column schrijven.
Ik ben een eenmansredactie. (…
) Verder werken er 11 columnisten gratis mee; ze
schrijven een column eens per 3 maanden. (…
) Ook een fotograaf doet mee,
vooralsnog (helaas) gratis.

Content – waar wordt over bericht
80 procent van de sites heeft een specifieke categorie (tab-blad, sub-afdeling) met
Nieuws, 36 sites (29%) hebben specifieke Foto of Video onderdelen; Columns en
Dossiers zijn te vinden bij 20 sites. Vrijwel alle sites hebben echter ook andere
onderdelen (tabel 5).
Tabel 5. Onderdelen op de website (N=123).
# van de sites met...

percentage*

nieuws

99

80%

video

36

29%

columns

20

16%

dossiers

20

16%

foto

36

29%

ander

118

96%

* Er konden categorieën aangegeven worden, het totaal is dus meer dan 100%
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Alle onderzochte sites hebben nieuwsberichten op hun eerste (home) pagina.
Gemiddeld gaat dan om meer dan 17 berichten. De verdeling is zeer divers, vijf sites
hebben meer dan 50 berichten op hun eerste pagina, elf hebben er minder dan vijf.
Belangrijker is echter hoeveel recente berichten de sites bevatten. Als we alleen
naar de meest recente week kijken (de afgelopen zeven dagen) zijn er zes sites die in
die week geen berichten hebben geplaatst. Negen sites plaatsten meer dan tien
berichten per dag. Het grootste deel van de sites (66) bevat tussen de één en vijf
berichten per dag gedurende de laatste week; 24 sites plaatsen gemiddeld één bericht
of zelfs minder. Gemiddeld plaatsen de sites 3,9 berichten per dag (tabel 6).
Tabel 6. Aantal berichten in de week voorafgaande aan de meetperiode.
# van de sites...

%

recent nieuws (laatste week)

117

95%

gemiddeld aantal items per dag

3.9

aantal berichten
meer dan 20 per dag

2

2%

tussen 11 en 20 per dag

7

6%

meer dan 5, minder dan 10 per dag

18

15%

meer dan 1, minder dan 5 per dag

66

54%

1 of minder

24

20%

geen berichten

6

5%

Van alle sites zijn de tien meest recente berichten gecodeerd op onderwerp. In de
meetperiode bevatten 98 sites (80%) berichten over lokale politiek, bij een gemiddelde
site gaan bijna twee van de tien berichten over politiek. Zo’n 20 procent van de sites
heeft dus geen politiek nieuws. Dat komt vooral door het relatief grote aantal sites dat
uitsluitend of voornamelijk 112-nieuws (misdaden, ongelukken en branden) bevat.
Van de 123 sites bevatten er acht uitsluitend dergelijk nieuws, bij 18 andere sites
bestaat meer dan de helft van hun nieuws uit 112-items. In totaal bevatten 80 sites
(65% van totaal) 112-nieuws, maar door het grote aantal van deze gespecialiseerde
sites, bevat een ‘gemiddelde’ site 2,5 van dergelijke berichten. Dergelijke specialisatie
vinden we nauwelijks op andere gebieden. Geen enkele site bevat bijvoorbeeld
uitsluitend politiek, cultureel of human-interest nieuws. Wel zijn er zeven sites die
vooral (meer dan de helft) politiek nieuws bevatten, en drie sites die vooral cultureel
(uitgaan, evenement) of human-interest bevatten.
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Behalve politiek en 112-nieuws wordt er veel aandacht besteed aan cultuur (67%
van de sites - 1,6 items gemiddeld), human-interest (44% van de sites – bijna één op
de tien berichten) en zakelijk nieuws (50% van de sites, ook bijna één bericht op de
tien). Niet-lokaal nieuws krijgt relatief weinig aandacht (tabel 7).
Tabel 7. Belangrijkste onderwerpen in de berichtgeving.
# van de sites met...

percentage*

gemiddeld

politiek

98

80%

1,9

misdaad, ongelukken, branden

80

65%

2,5

human interest

54

44%

0,9

zaken & organisaties

62

50%

0,9

cultuur

83

67%

1,6

sport

43

35%

0,7

niet-lokaal

23

19%

0,4

anders

51

41%

0,8

* Er konden categorieën aangegeven worden, het totaal is dus meer dan 100%

Meer dan 100 van de 123 sites bevatten eigen producties, minder dan 40 maken
gebruik van aggregatie of berichten van partners. Van elke tien berichten die er
gemiddeld op een site verschijnen worden er 6,1 als eigen productie gepresenteerd, bij
1,2 berichten gaat het om aggregatie en partner-bijdragen (tabel 8).
Het ‘eigen productie’ label krijgen berichten als ze als zodanig worden
gepresenteerd. In de praktijk geven bijvoorbeeld veel 112-sites aan dat alles eigen
productie is. In werkelijkheid gaat het gaat om (soms licht bewerkte) berichten van
politie of hulpverlening. Ook bij persberichten en aggregatie is het mogelijk dat deze
als eigen productie worden gepresenteerd, gezien de grote hoeveelheid berichten was
het niet mogelijk dit te controleren.
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Tabel 8. Bron van berichten.
# van de sites met...

percentage*

gemiddeld

eigen productie

101

82%

6,1

aggregatie

39

32%

1,2

partners/anderen

38

31%

1,2

onbekend

33

27%

1,4

* Er konden categorieën aangegeven worden, het totaal is dus meer dan 100%

De gebruikers – sociale media en registratie
Bij iets meer dan een kwart van de sites (35) is het mogelijk om je als gebruiker te
registreren om bijvoorbeeld comments te plaatsen of zelf berichten of foto’s toe te
voegen. Ruim 80 procent van de sites (103) heeft een actief Twitteraccount, maar
slechts 85 van deze sites geeft de gebruiker de optie om een bericht via een “Tweet
this” button zijn of haar netwerk in te sturen. Twee derde (80 sites) heeft een
Facebookpagina in gebruik, maar lang niet al deze sites (slechts 55) geven lezers de
mogelijkheid om een bericht te liken en zo op hun eigen tijdlijn te zetten (tabel 9).
Tabel 9. Registratie en sociale media.
# van de sites met...

percentage*

optie om te registreren

35

28%

twitter account

103

84%

tweet this...

85

69%

facebook account

80

65%

like button

55

45%

* Er konden categorieën aangegeven worden, het totaal is dus meer dan 100%

De ketens
Ketens zouden een voorsprong kunnen hebben op het gebied van personeel,
technologische kennis en advertentieverkoop. Als we kijken naar de grotere ketens (vijf
edities of meer) wordt ook duidelijk waarom Friesland zoveel lokale sites heeft, er zijn
niet minder dan vier van deze grote ketens aanwezig in deze provincie. Ook Zeeland
en Noord-Holland hebben ketens binnen hun provinciegrenzen. Opvallend is ook dat
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meer dan de helft van de provincies geen enkele keten hebben. Slechts twee ketens
(Dichtbij en Nieuws.nl) opereren op nationaal niveau.
Tabel 10. Ketens (meer dan vijf edities) per provincie.
aantal sites

provincie

Wâldnet†

7

Friesland

It Nijs

27

Friesland

HvNieuws†

27

Friesland

Harlingen online

5

Friesland

112 Brabant Nieuws†

6

Noord-Brabant

GooiNieuws

6

Noord-Holland

Vandaag.nl*

8

Noord-Holland

112ijmond†

5

Noord-Holland

023 Magazine

5

Noord-Holland

Salland Centraal

6

Overijssel

112Vallei†

18

Utrecht

Zeeuwseregio.nl

13

Zeeland

HVZeeland†

13

Zeeland

Voorne-Putten

5

Zuid-Holland

VOL|NIEUWS

15

Zuid-Holland

Sleutelstad

10

Zuid-Holland

Ambacht NET etc.

5

Zuid-Holland

Nieuws.nl

12

landelijk

Dichtbij*

20

landelijk

* Vandaag en Dichtbij zijn eigendom van TMG. Vandaag gebruikt materiaal van regionale kranten maar wordt
gepresenteerd als een ander merk. Dichtbij wisselt soms materiaal uit met huis-aan-huisbladen van TMG.
† 112-sites (ongelukken, misdaden en branden)

Bovenstaande ketens verschillen op enkele gebieden van de gemiddelde lokale website.
Ze gebruiken vaker Twitter en Facebook en geven ook vaker de optie om berichten te
delen. Ook registratie-opties zijn vaker bij deze sites te vinden. Het aantal advertenties
wijkt niet veel af maar er is wel een meer normale verdeling (variërend van vier tot elf
advertenties per site). Het aantal eigen berichten ligt hoger, maar dat zou kunnen
komen door het relatief grote aantal 112-sites onder de grotere ketens. Zes ketens
publiceren uitsluitend of voornamelijk 112-nieuws.
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Discussie – Voorbij de innovatie
De belangrijkste conclusie is niet dat er zoveel lokale en hyperlokale sites zijn
aangetroffen in Nederland. Tijdens het zoeken naar sites – ook in vorig onderzoek –
bleek dat er nogal wat sites recent waren verdwenen of van opzet waren veranderd.
Een aantal sites maakte de indruk op sterven na dood te zijn (nauwelijks of geen
updates, veel achterstallig onderhoud, niet werkende links) terwijl er ook net startende
initiatieven werden aangetroffen. Het is – in andere woorden – een permanent en snel
veranderend landschap.
Daarnaast zou een andere methode of een andere definitie van ons
onderzoeksobject ook tot andere aantallen leiden. Hebben we terecht sites zonder
nieuws van de laatste maand uitgesloten? Horen sites als Dichtbij en Vandaag
(verbonden met grote uitgever) wel bij de onafhankelijk sites? Wat te doen met sites
die een hele regio coveren? Is een site met uitsluitend 112-nieuws wel een “algemene
lokale nieuwssite”? Zouden we dan ook niet sportsites moeten meenemen of sites met
alleen maar nieuws over uitgaan (cultuur)? Waarom aggregatiesites niet meegenomen?
Of sites van lokale - en regionale omroepen, huis-aan-huisbladen, nieuwsbladen en
regionale dagbladen? Wat zou er gebeuren als we niet op gemeentenaam maar op
plaatsnaam (ruim 4000) hadden gezocht? Om maar te zwijgen van buurt-sites – zijn
die niet echt hyperlokaal? Elke andere definitie en benadering zou tot een ander aantal
(misschien minder, maar waarschijnlijk meer) leiden. Ook nu is het waarschijnlijk dat
we sites over het hoofd hebben gezien of sites ten onrechte hebben opgenomen.
De discussie zou wat ons betreft niet moeten gaan over hoeveel sites nu eigenlijk
zijn maar over wat sites daadwerkelijk doen. Doen ze wat er van ze verwacht wordt?
Spelen ze een rol in de samenleving? Doen ze wat ze zelf willen? Realiseren ze hun
doelstellingen? Maken ze optimaal gebruik van de mogelijkheden?
In Nederland is men op het gebied van online-nieuws geobsedeerd door het
begrip ‘innovatie’. Alles moet innovatief en innoverend, anders en nieuw.
Subsidiebeleid is daar ook vaak op gericht: het starten, bedenken, opzetten en
ontwikkelen van nieuwe innovatieve initiatieven. Maar wie naar de
ontstaansgeschiedenis kijkt, ziet dat de helft van de sites die we nu onderzocht hebben
vijf jaar geleden ook al bestond. Er is geen sprake van een plotseling groei maar ook
geen sprake van een afname van groei – de ontwikkeling ziet er nogal geleidelijk uit.
Bovendien: hoe innovatief is het nu nog om een lokale site voor Appelscha, Schinnen
of Terneuzen op te zetten? Zulke sites zijn er in overvloed.
Het probleem van de Nederlandse lokale sites – en dat blijkt duidelijk uit de
ontstaansgeschiedenis en gesprekken met eigenaren – is niet dat het lastig is om een
site op te zetten, maar vooral dat het lastig is om een site in de lucht te houden, aan te
passen en te laten groeien. Het opzetten van een site is eigenlijk een fluitje van een
cent: de techniek is (bijna) gratis, content is overal wel te vinden, en met enthousiasme
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kan je er best een aantal uren, dagen of zelf weken insteken zonder dat het meteen geld
oplevert. Maar wat als advertenties uitblijven, als medewerkers de brui eraan geven, als
het niet wil vlotten met bijdragen van vrijwilligers, als er juridische of technische
problemen opduiken, als er een nieuwe versie van Wordpress, Twitter of Facebook
geïnstalleerd moet worden en deze met elkaar moeten worden gekoppeld?
De praktijk van de Nederlandse lokale sites laat geen gebrek aan innovatie zien
maar een probleem met ‘sustainability’ – het bedrijfsmatig gezond maken van het
business model zodat er continuïteit ontstaat. Dit probleem manifesteert zich in de
praktijk doordat duidelijk is dat veel sites niet optimaal gebruik maken van de
mogelijkheden die voorhanden zijn. Enkele voorbeelden:
 Twitter en Facebook zijn uitgelezen mogelijkheden om content te delen,
contact te onderhouden met gebruikers en het bezoek aan de site te
vergroten. Toch maakt een belangrijk deel van de sites geen gebruik van
die mogelijkheden, en zelfs als ze een Twitter of Facebook-account
hebben, is er niet altijd de mogelijkheid om content te delen.
 Wie mee wil werken aan een site (content bij wil dragen) of wil
adverteren, wil waarschijnlijk ook wel weten wat voor site het is, wie
erachter zitten en wat de doelstellingen zijn. Deze informatie mist bij
nogal wat sites. Zelfs informatie over hoe te adverteren ontbreekt in veel
gevallen – het vermelden van alleen een telefoonnummer is ook weinig
interactief of innovatief.
 Advertentie-inkomsten zijn laag, en het aantal advertenties is bij veel
sites ook gering. Er lijkt veel behoefte aan professionalisering op dit
gebied. Bezoekersaantallen worden bijvoorbeeld niet of op een
ontoegankelijke manier gepubliceerd. Veel advertenties duidt overigens
ook niet altijd op professionaliteit. Eén site bevatte 83 banners onder
elkaar…
 Bijdragen van gebruikers kunnen lang niet bij alle sites automatisch (na
registratie) worden toegevoegd. Deze vorm van originele content wordt
op deze manier niet optimaal ingezet.
 Vaak wordt er neergekeken op aggregatie en content van partners, maar
in feite gaat het hier om waardevolle (en gratis) content. Een site die slim
gebruik maakt van deze mogelijkheden zou een mooie bron aanboren.
Maar ook hier wordt betrekkelijk weinig gebruik van gemaakt.
Op basis van deze analyse zou beleid ten aanzien van lokale nieuwssites minder gericht
moeten zijn op het bedenken, ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe
(innovatieve) initiatieven maar veel meer op het aanpassen, doorontwikkelen en
verbeteren van bestaande modellen, met name op bedrijfsmatig en technisch gebied.
Er hoeft niet altijd gedacht te worden aan externe ingrepen (workshops, cursussen,
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online-steun). De sector zou daarbij zelf ook een belangrijke rol spelen. Veel sites doen
het op onderdelen namelijk heel goed, en leren van inspirerende voorbeelden is
misschien wel de beste leerschool.
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Bijlage 1: Methodiek bij hoofdstuk 1

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een periode van vier maanden (juni tot en met
september 2012). De datacollectie die ten grondslag ligt aan de aanbodsbeschrijving van de 418
Nederlandse gemeenten valt uiteen in twee delen. Voor gegevens met betrekking tot kranten,
radio en televisie is gebruik gemaakt van bestaande databestanden. De websites van traditionele
nieuwsmedia (online-kanalen van de kranten en omroepen) en op zichzelf staande journalistieke
initiatieven op internet (hyperlocals en aggregatiesites) zijn specifiek voor dit onderzoek
verzameld.
Collectie traditionele regionale en lokale nieuwsmedia
Reeds bestaande gegevensbestanden betreffen het Handboek Nederlandse Pers (2012). De onlinedatabase bevat alle titels van regionale dagbladen, nieuwsbladen (betaald) en huis-aanhuisbladen (gratis ) op gemeenteniveau. Peildatum is april 2012. Voor de regionale dagbladen is
aanvullend gebruik gemaakt van de oplagedatabase van Cebuco (2011). Hieruit is af te leiden
welke dagbladen in welke gemeente worden verspreid, waarbij als ondergrens is gekozen voor
een minimale dekking van twee (een dagblad telt mee in een gemeente als minstens twee
dagbladen per honderd huishoudens worden verspreid). Hierop is twee keer een uitzondering
gemaakt: het Parool telt alleen mee in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Verder is het AD
alleen meegeteld in die gemeenten waar voor 2005 een regionaal dagblad verscheen dat
sindsdien is opgegaan in de landelijke titel. Verder is er geen onderscheid gemaakt naar
dagbladedities. Wel zijn de regionale edities van gratis dagblad Metro voor de steden Amsterdam
en Rotterdam meegeteld. Van zowel regionale dagbladen, nieuwsbladen, als huis-aanhuisbladen is verondersteld dat zij in potentie lokaal bestuurlijk nieuws kunnen bevatten,
afkomstig uit de gemeente waar zij verspreid worden.
Gegevens over regionale publieke omroepen zijn betrokken van de Stichting Regionale Omroep
Overleg en Samenwerking (ROOS). Voor lokale publieke omroepen, alsmede niet-landelijke
commerciële omroepen is gebruik gemaakt van de omroepvergunningen van het Commissariaat
voor de Media. Peildatum is mei 2012. Ten aanzien van de publieke omroepen is aanvullend
gebruik gemaakt van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). Ten
aanzien van het bestand met commerciële omroepvergunningen is uitgezocht of de omroepen
daadwerkelijk actief zijn en of radio- en televisiezenders en kabelkranten in potentie lokaal
bestuurlijk nieuws kunnen bevatten. Dit betekende een aanzienlijke bijstelling naar beneden,
aangezien slechts bij een beperkt aantal omroepen lokaal nieuws deel uitmaakt van de
programmering. Van regionale en lokale publieke omroepen is er vanuit gegaan dat de kans op
lokaal bestuurlijk nieuws in potentie aanwezig is. Publieke omroepen zijn vanuit de Mediawet
gehouden aan een vastomlijnd percentage informatie binnen hun programmering; ten aanzien
van commerciële toestemming- houders gelden dergelijke eisen over het algemeen genomen
niet.
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Collectie digitale lokale nieuwsmedia
Bij de inventarisatie van online-nieuwsmedia gaan we om te beginnen uit van de websites van
kranten en omroepen op titelniveau. Het grootste deel betreft echter een datacollectie die
speciaal voor dit onderzoek is aangelegd. Elk van de 418 gemeentenamen zijn afzonderlijk
ingevoerd in Google, gevolgd door het keyword ‘nieuws’. Vervolgens zijn de eerste drie Googlepagina’s geanalyseerd. Websites van landelijke nieuwsmedia, alsmede die van overheid en
hieraan gelieerde instanties, kerken, middenstand en (sport)verenigingen zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten. De gevonden websites betreffen op zichzelf staande journalistieke
initiatieven en zijn onderverdeeld in twee deelcategorieën: (1) hyperlocals die minimaal
incidenteel zelf geschreven nieuws op hun website plaatsen; en (2) nieuwsaggregatiewebsites, die
uitsluitend nieuws van andere media overnemen.
Aanbodshypothesen
Zoals besproken worden in dit onderzoek een tweetal aanbodshypothesen onderzocht: (1) hoe
groter het inwonertal van een gemeente, des te groter het aanbod van lokale nieuwsmedia en (2)
hoe groter het aantal lokale nieuwsmedia van traditionele uitgevers en omroepen binnen een
gemeente, des te groter het aantal hyperlocals. De inwonertallen zijn afkomstig van het CBS en
betreffen 2011. In dat jaar telde Nederland 418 gemeenten.
Om de eerste hypothese te kunnen toetsen is een enkelvoudige variantie-analyse uitgevoerd met
het inwonertal als onafhankelijke variabele en het aantal lokale nieuwsmedia (kranten,
omroepen, de van kranten en omroepen afgeleide websites en zelfstandige hyperlocals) als
afhankelijke variabele. Er is gekeken naar verschillen in gemiddelden tussen gemeenten met
minder dan 10.000 inwoners, met een inwonertal tussen de 10.000 en de 20.000, een
inwonertal tussen de 20.000 en 50.000, een inwonertal tussen de 50.000 en 100.000, en
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.
De tweede hypothese is getoetst middels een enkelvoudige regressieanalyse met het aantal
traditionele lokale nieuwsmedia als onafhankelijke variabele en het aantal hyperlocals als
afhankelijke variabele. Voor beide toetsen is een significantiegrens (α) van 0.05 gehanteerd.
Het onderzoek beperkt zich tot het getalsmatige aanbod van nieuwsmedia en daarmee zijn de
resultaten vooral kwantitatief van aard. Daar waar mogelijk zullen de resultaten in tijd worden
afgezet tegen de eerder genoemde onderzoeken van Bakker et al. (2010) en Vergeer (2006).
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Bijlage 2: Methodiek bij hoofdstuk 2
1.1 Aantal gemeenten
In 2012 heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers in alle Nederlandse gemeenten het aantal
lokaal georiënteerde nieuwsmedia in kaart gebracht. De inventarisatie van regionale en lokale
kanalen is uitgevoerd in 2012, maar ging uit van het aantal gemeenten ultimo 2011. Ieder jaar
op 1 januari maakt het CBS definitieve inwonertallen bekend; aangezien het onderzoek van
start ging in het voorjaar van 2012, hebben wij gerekend met de cijfers die op dat moment voor
handen waren: de inwonertallen uitgaande van de 418 gemeenten die Nederland in 2011 telde.
Hieruit volgt dat voor het vervolgonderzoek – de inhoudsanalyse in 80 gemeenten – gebruik is
gemaakt van het aantal gemeenten ultimo 2012. Nederland telde dat jaar 415 gemeenten; Anna
Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gingen op 1 januari 2012 op in de nieuwe
gemeente Hollands Kroon. Bij het trekken van de steekproef – zie paragraaf hieronder – is geen
rekening gehouden met gemeenten die ten tijde van de analyse (2013: 408 gemeenten) niet
meer bestonden. Dit verklaart waarom de gemeenten Zijpe, Dirksland en Graafstroom deel
uitmaken van de 80 gemeenten in de steekproef, terwijl zij met ingang van 1 januari 2013 zijn
opgegaan in respectievelijk Schagen, Goeree-Overflakkee en Molenwaard (zie bijlage 4).
1.2 Steekproef
Voor de inhoudsanalyse is gekozen voor een steekproef, aangezien het onderzoeken van alle
gemeenten (415 ultimo 2012) om budgettaire en temporaire redenen niet haalbaar was geweest.
Gebruik makende van de standaardformule ter berekening van een steekproefgrootte voor een
eindige populatie:
n > = N x z ² x p(1-p)
z ² x p(1-p) + (N-1) x F ²
waarbij,
n = het aantal benodigde gemeenten.
z = 95% betrouwbaarheid. (Dit is een algemeen geaccepteerd percentage).
N = de grootte van de populatie (in casu 415 gemeenten).
p = 50 % (meest conservatieve variant).
F = 5 % foutmarge (Dit is een algemeen geaccepteerd percentage).
...zal de ‘n’ (n = de te analyseren gemeenten) een grootte hebben van 200. Dit vooronderstelt
dat nagenoeg de helft van alle gemeenten geanalyseerd had moeten worden voor een
representatieve steekproef. Dit getal is dusdanig groot, dat de overweging om alle 415
gemeenten te analyseren ter sprake kwam. Dit diende nu juist vermeden te worden. Hiervoor is
de volgende oplossing gevonden:
Bij de aanbodsinventarisatie uit 2012 bleek dat 90% van alle gemeenten in Nederland ongeveer
eenzelfde aantal nieuwsmedia telde. Alle uitschieters naar boven en naar onderen bevonden zich
dus in de periferie van de gevonden data (10%). Dat betekent dat er een behoorlijke
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homogeniteit bestaat in de meeste gemeenten wat betreft het aantal nieuwsmedia. Als dit ook
voor de inhoudsanalyse het geval is, dan hoeft de steekproefgrootte aanzienlijk minder groot te
zijn. Immers: wanneer de ‘p’ niet langer de meest conservatieve variant van 50% blijkt te zijn,
maar hoger ligt, dan neemt de grootte van de steekproef navenant af.
Er is als volgt te werk gegaan: Bij de eerste analyseronde werd twintig gemeenten onder de loep
worden genomen. Hierbij is gekeken of er eenzelfde homogeniteit ten aanzien van het aantal
aangetroffen nieuwsberichten te ontdekken viel als bij de nieuwsmedia. Een voorbeeld ter
verheldering: onder de twintig geanalyseerde gemeenten bevinden zich er vijftien die precies tien
nieuwsberichten bevatten over lokaal beleid. De overige vijf gemeenten wijken af en hebben een
stuk meer of minder nieuwsberichten over lokaal beleid. Dit betekent dus dat 75% van de data
homogeen is ofwel p = 75%. Hoe hoger dit getal komt te liggen, des te minder gemeenten er
geanalyseerd hoeven te worden om toch tot een representatief beeld voor heel Nederland te
komen.
Deze groepen van twintig gemeenten zijn zo geselecteerd, dat in iedere groep sprake is van om
en nabij eenzelfde aantal inwoners en tevens eenzelfde aantal gemeenten uit een bepaalde
inwonercategorie (zie paragraaf 1.3 gekozen gemeenten). De verwachting was dat er na drie
groepen, oftewel rond de 40 à 60 geanalyseerde gemeenten een duidelijke trend zichtbaar zou
worden. Lopende het onderzoek bleek deze trend pas zichtbaar te worden bij 80 gemeenten.
De data geeft op basis van deze steekproef een representatief beeld voor heel Nederland, indien
de betrouwbaarheid wordt teruggeschroefd van 95% naar 90%. Aangezien dit toch een
behoorlijke bijstelling betekent, is er in het rapport voor gekozen de term ‘indicatief’ te
gebruiken, als in ‘indicatief voor heel Nederland’. De 80 gemeenten leveren dus wel degelijk een
goed beeld op van hoe de situatie in de overige 335 gemeenten zal zijn, maar het is niet
opportuun om het woord ‘representatief’ in deze context te gebruiken.
1.3 Gekozen gemeenten
Vanwege het Nederlandse cultuur- en bestuurslandschap is er voor gekozen om een zogeheten
‘gestratificeerde enkelvoudige blinde steekproef’ te trekken. Dat betekent dat er, bij het
selecteren van de gemeenten voor de steekproef40, rekening is gehouden met een aantal factoren.
Ten eerste is er gekeken naar het aantal inwoners per gemeente. Een gangbare opdeling van
gemeenten naar inwoneraantallen leidt tot een vijftal categorieën:
Categorie 1: plaatsen met een inwoneraantal lager dan 10.000 mensen
Categorie 2: plaatsen met een inwoneraantal tussen de 10.000 en 19.999 mensen
Categorie 3: plaatsen met een inwoneraantal tussen de 20.000 en 49.999 mensen
Categorie 4: plaatsen met een inwoneraantal tussen de 50.000 en 99.999 mensen
Categorie 5: plaatsen met een inwoneraantal hoger dan 100.000 mensen
Bij het trekken van de steekproef is tevens rekening gehouden met het aantal keer dat een
bepaalde inwonercategorie in Nederland voorkomt. Ons land telt bijvoorbeeld veel gemeenten
uit de derde en vierde categorie. Dit betekent dat er navenant meer gemeenten uit categorie 3
zijn getrokken voor de steekproef dan bijvoorbeeld uit categorie 5, aangezien deze minder vaak
40

Zie bijlage 4 overzicht gemeenten in de steekproef + Amsterdam
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voorkomen: er zijn slechts 25 gemeenten met een inwoneraantal boven de 100.000 en maar
liefst 192 gemeenten met een inwoneraantal tussen 20.000 en 49.999.
Ten tweede is er rekening gehouden met het inwonertal per provincie. Dit betekent dat
gemeenten uit een provincie als Zuid-Holland – een provincie met relatief veel inwoners - vaker
in de steekproef zitten dan gemeenten uit de provincie Drenthe – een provincie met een relatief
laag inwonertal.
Ten derde is er op basis van een culturele opdeling van Nederland, zoveel mogelijk
rekening gehouden met een maximale spreiding binnen de provincies. In Friesland is
bijvoorbeeld een gemeente uit het kleigebied, het woudgebied en het merengebied getrokken
om eventuele nieuwscultuurverschillen boven water te kunnen krijgen. Hetzelfde geld voor
Zuid-Holland, waarbij minimaal één gemeente uit de regio Rotterdam/Rijnmond is getrokken,
één uit de Haaglanden en één daarbuiten, etc. Dit is voor alle provincies op dezelfde wijze
gedaan.
Uiteindelijk is er ook rekening gehouden met de representatie van het aantal categorieën
gemeenten binnen elke provincie. Heeft de provincie Noord-Holland relatief veel gemeentes uit
de vierde categorie, dan komen die dus ook vaker terug in de steekproef. Rekening houdende
met bovenstaande factoren, is er een zo egaal, gewogen en representatief mogelijke steekproef
getrokken.
1.4 De onderzoeken
De inhoudsanalyse in 2013 valt uiteen in drie onderdelen, te weten:
1. Het kernonderzoek; dit behelst het coderen en analyseren van het aantal
nieuwsberichten binnen 80 gemeenten in Nederland. Dit onderzoek biedt
enerzijds een aanvulling op de eerder verrichte aanbodsinventarisatie uit 2012 en
vormt anderzijds een nulmeting waartegen de resultaten van een eventuele
herhaling van het onderzoek kunnen worden afgezet. In dit kernonderzoek is
alleen het ónline nieuwsaanbod (zie paragraaf 2.2 Online) in de 80 gemeenten
geanalyseerd.
2. In aanvulling op het kernonderzoek is besloten om voor zeven gemeenten zowel het
online- (websites van kranten en omroepen, hyperlocals) als het offline-nieuws
(papieren dag- en weekbladen, radio- en televisieprogramma’s) te coderen en te
analyseren. Van de zeven gemeenten representeren er vijf inwonertalcategorieën:
Haarlemmerliede C.A. (categorie 1), Someren (categorie 2) Midden-Drenthe
(categorie 3), Terneuzen (categorie 4) en Breda (categorie 5). Daarnaast zijn nog
twee provinciehoofdsteden geanalyseerd om een indruk te krijgen van de
eventuele meerwaarde t.o.v. een niet-provinciestad; Middelburg en Leeuwarden.
Hierbij moet opgemerkt dat alleen berichten die ook daadwerkelijk over de
gemeenten zelf gaan, zijn meegenomen. Nieuws over de provincie, met
Leeuwarden of Middelburg in de dateline, is eruit gefilterd.
3. Amsterdam: provinciehoofdsteden fungeren veelal als (nieuws)hub door de
bovengemiddelde aanwezigheid van publieke voorzieningen en bedrijvigheid.
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Hierbij valt te denken aan universiteiten, ziekenhuizen, rechtbanken,
hoofdkantoren van bedrijven, redacties van nieuwsmedia etc. Amsterdam is als
hoofdstad van Nederland natuurlijk een nieuws hub bij uitstek en wel een van de
buitencategorie. Bij de inventarisatie van Amsterdam, zijn net als bij Leeuwarden
en Middelburg, alléén nieuwsberichten meegenomen die ook daadwerkelijk over
de stad zelf gaan. Berichten over provinciale (of landelijke aangelegenheden) zijn
hierbij dus buiten beschouwing gelaten. Ook bestaat Amsterdam uit
deelgemeenten, die in theorie nieuws opleveringen: op dat niveau is niet
geïnventariseerd om de vergelijking met andere gemeenten zo zuiver mogelijk te
houden.
1.5 Wat is er geanalyseerd? (deel I)
De focus in dit onderzoek ligt, zoals hierboven reeds aangestipt, bij online-nieuws. Hiervoor is
om twee redenen gekozen. Allereerst vloeit de keuze voort uit de resultaten van het rapport over
2012: van gemiddeld 29 nieuwsmedia beschikken er 11 over zelfgeproduceerd nieuws: 1,2
regionaal dagblad, 0,3 nieuwsblad, 4,3 huis-aan-huisblad, 1,9 televisiezender, 2,2 radiozender
en 1,5 hyperlocal. Beperkt tot online-nieuws resteren er nog maar 8 nieuwsmedia: 6,6 websites
van kranten en omroepen en 1,5 hyperlocal. Gegeven de dalende oplagen van regionale
dagbladen en de bezuinigen op regionale en lokale publieke omroepen, vroegen wij ons voor dit
onderzoek af hoe een burger geïnformeerd wordt over lokaal beleid in zijn gemeente indien de
nieuwsconsumptie zich voor een aanzienlijk deel naar internet verplaatst.
Ten tweede spelen ook praktische overwegingen een rol: met een offline-analyse zou veel
meer tijd gemoeid zijn dan de zes maanden die de online-analyse uiteindelijk in beslag nam.
Zodoende is in 80 gemeenten in een volledige, aaneengesloten week al het online-nieuws
gecodeerd dat daadwerkelijk betrekking heeft op de gemeente, met daarbij bijzondere aandacht
voor nieuws over lokaal beleid in die betreffende gemeente. Het aantal van gemiddeld acht
online-nieuwsmedia in een gemeente vormt hierbij het vertrekpunt.
1.6 Wat is er geanalyseerd? (deel II)
Er is voor gekozen alleen nieuwsberichten te analyseren die specifiek voor internet gemaakt zijn.
Dit betekent enerzijds dat als een huis-aan-huisblad haar papieren versie inscant en integraal als
pdf-bestand op de website zet, dit niet is meegenomen. In dat geval zou ook de papieren versie
van andere media gecheckt moeten worden. Dit lijdt onvermijdelijk tot het analyseren van
nieuwsbulletins op tv en radio en daarmee wordt afgeweken van het initiële uitgangspunt –
online-analyse. Anderzijds betekent het ook, dat wanneer bijvoorbeeld een radiozender een
aparte website onderhoudt en door op speciaal voor de website gemaakt nieuws (geschreven dan
wel audio) plaats, dat wél geanalyseerd is. Bewust zijnde van het feit dat er waarschijnlijk een
(groot) aanbod van offline-nieuws is, wat in dit onderzoek niet meegenomen wordt, is er
besloten om voor een klein aantal gemeenten een volledige on-, én offline-inhoudsanalyse te
doen. Dit vormt het tweede deelonderzoek.
Tevens is besloten alleen nieuwsberichten te analyseren die op een later tijdstip nog voor
handen zijn. De nieuwswebsites zijn aanvankelijk opgeslagen middels een programma
Scrapbook+ (dit is een add-on op de browser Mozilla Firefox) dat de mogelijkheid biedt een live
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screenshot van een webpagina te maken, die vervolgens op een later tijdstip in te zien is. Ook
doorlinken is daarbij mogelijk. Dit biedt de mogelijkheid om de data vast te leggen en op een
later tijdstip te analyseren. Ook kunnen eventuele aanpassingen tijdens het onderzoek makkelijk
verwerkt worden, aangezien de pagina’s op elk willekeurig later tijdstip nog in te zien zijn. In de
praktijk bleek het maken van een screenshot overbodig. Websites hebben zonder uitzondering
een archief. Met dien verstande dat sommige maar enkele weken teruglopen en andere in
principe eeuwig teruggaan.
De inventarisatie van een gemeente vond plaats in de week direct volgend op het moment
van indexeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inventarisatie van maandag 4 maart - zondag
10 maart, plaatsvond in de week van 11 - 17 maart. Hierdoor konden ook nieuwsmedia met
een ‘gebrekkig’ archief, toch achteraf worden geïnventariseerd en geanalyseerd zonder dat
hiervan een scrape gemaakt hoefde te worden. In sommige gevallen is er een re-check uitgevoerd
omdat er achteraf meer of juist minder nieuwsmedia actief bleken te zijn dan vooraf was
vastgesteld.
De periode (maart tot en met juni) waarin de inventarisatie plaatsvond was niet een
toevallige: Er is rekening gehouden met vakantieperiodes, feestdagen en uitzonderlijke gevallen
zo als het carnaval: Dit zijn namelijk geen ‘normale weken’ en de kans dat er in zo’n week
stukken meer of minder nieuws wordt gebracht, is aanzienlijk.
Als laatste criterium is opgesteld dat er alleen nieuwsberichten zijn geanalyseerd, die ook
daadwerkelijk over de desbetreffende gemeente gaan. Regionaal, landelijk of wereldnieuws is
dus buiten beschouwing gelaten. Voor dit nieuws is het aantal berichten geteld, alsmede het
onderwerp waarover deze berichten gingen (zie hieronder voor nadere uitleg bij het codeboek)
Nieuws over lokaal beleid
Uitvoeriger geanalyseerd zijn de nieuwsberichten, die over lokaal beleid gaan. Dit verdient
welllicht nadere uitleg: Indien de gemeente een duidelijke speler in een nieuwsbericht is, geldt
dat bericht als lokaal beleid. Dit kan bijvoorbeeld op economisch gebied zijn: er wordt een
nieuw voetbalstadion gebouwd en de gemeente verhuurt daarvoor een perceel grond. Maar ook
de aanleg van een nieuwe rotonde of het verhogen van de gemeentelijke belastingen wordt
gezien als nieuws over gemeentelijk beleid. Let op: dit dient scherp onderscheiden te worden
van nieuws over politieke partijen of nieuws over bestuurlijke aangelegenheden. Als de PvdA
haar campagne data presenteert, is er geen sprake van nieuws over lokaal beleid. Wordt de
burgemeester afgezet en komt er een tijdelijke interim, dan is er wel degelijk sprake van nieuws
over lokaal beleid.
Dit nieuws over gemeente beleid is niet alleen getoetst op onderwerp, maar ook op genre
en herkomst. In een later stadium is er tevens voor gekozen om een indruk te krijgen van de
invloed van social media, waarbij reactievakken, facebooklikes en tweets zijn geteld. (voor nadere
uitleg zie bijlage 3: handleiding codeboek)
Gekopieerd nieuws
Voor de inhoudsanalyse 2013 zijn de aggregatiewebsites – websites die geen eigen nieuws, maar
louter gekopieerde content bevatten – buiten beschouwing gelaten. Alhoewel er vooraf een
selectie heeft plaatsgevonden, welke media origineel c.q. zelfgeproduceerd nieuws brachten,
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kwam er tijdens de analyse toch een deel gekopieerd nieuws aan het licht. Dit nieuws is wel
geïnventariseerd maar uit de uiteindelijke cijfers van het rapport gelaten. Naast de 4.627
originele nieuwsberichten zijn er 385 niet zelfgeproduceerde berichten aangetroffen. Dit is
ongeveer 8 % van het totaal. Veelal ging het om 112berichten die rechtstreeks waren gekopieerd
van politie.nl. Ook kwam het geregeld voor dat persberichten van de gemeente, lokale
middenstand en verenigingen werden doorgeplaatst. In de meeste gevallen werd daar door
middel van bronvermelding notie van gemaakt, maar niet in alle gevallen.
Het rapport ‘Meer nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws’ uit 2012 (hoofdstuk 1)
maakte aanvankelijk melding van 10 unieke nieuwsmedia (1,2 dagblad + 0,3 nieuwsblad + 4,3
hah-blad + 1,9 televisiezender + 2,2 radiozender + 0,5 zelfstandige nieuwssite) of 7 unieke
online-nieuwsmedia (= 6,6 website van krant en omroep + 0,5 zelfstandige nieuwssite). In dit
rapport wordt de term ‘hyperlocal’ gehanteerd: vergeleken met de oude versie van het rapport
uit 2012 vallen hyperlocals uiteen in websites die geheel bestaan uit zelfgeproduceerd nieuws
(‘nieuws-sites’) en websites die gedeeltelijk bestaan uit zelfgeproduceerd nieuws (‘selectie-sites’).
Deze laatste categorie werd in 2012 geïntroduceerd om een onderscheid te maken tussen echte
nieuwssites en sites die deels uit zelfgeproduceerd nieuws bestonden, maar die voor een
aanzienlijk deel ook uit gekopieerd nieuws leken te bestaan. Het ging ons echter te ver deze sites
zonder meer tot de aggregatiesites te rekenen.
Aangezien het vervolgonderzoek een inhoudsanalyse behelst, is de tweedeling losgelaten en
kregen alle selectiesites het voordeel van de twijfel.
Tot de selectiesites rekenden wij in het vorige rapport de websites waarvan wij op het eerste
gezicht de indruk hadden dat zij grotendeels uit aggregatie bestonden en alle sites die zich
beperkten tot veiligheids- of 112-nieuws en derhalve op voorhand geen nieuws over lokaal
beleid bevatten. Een bijzonder geval vormen de sites die onder de formule van dichtbij.nl en
nieuws.nl vielen. In beide gevallen is van de achterliggende organisaties nadere informatie
opgevraagd. Hieruit kwam naar voren dat 13 sites van nieuws.nl op gemeenteniveau werken
met een franchisenemer, die in de hoedanigheid van ‘hoofdredacteur’ de website vult met
zelfgeproduceerde nieuwsberichten. Deze worden in het onderzoek gezien als hyperlocal.
Het netwerk van Dichtbij.nl kent vier verschijningsvormen: franchise, hyperlocal,
hyperlocal i.s.m. de redactie van een huis-aan-huisbladuitgave van Telegraaf Media Groep
(waaronder ook Dichtbij.nl valt) en tot slot aggregatie. Alleen de eerste twee categorieën worden
door ons gezien als hyperlocals; het betreft ruim 20 dichtbij-sites die actief zijn in gemeenten
waar geen huis-aan-huisbladen van TMG verschijnen en waarvan je derhalve kan zeggen dat zij
op zichzelf functioneren en daarmee hyperlocal zijn die iets toevoegen dat voorheen niet
bestond in de betreffende gemeente waar zij actief zijn. In bijlage 5 onder ‘hyperlocals’ is te zien
welke sites bij de inhoudsanalyse (hoofdstuk 2) zijn geanalyseerd. Onder ‘huis-aan-huisbladen’
zijn voorts verschillende dichtbij-sites in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
opgenomen, die als verlengstuk zijn opgevat van de aldaar verschijnende weekbladen. Voor de
lancering van het dichtbij-netwerk beschikten zij niet over een zelfstandige website.
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Bijlage 3: Handleiding codeboek
De codering vond plaats met gebruikmaking van een Excel spreadsheet. Hieronder volgt een
overzicht van de verschillende analyseonderdelen binnen dat spreadsheet.
1. Titel medium (kolom A)
Hier vermelden we de naam van de website, al dan niet gelieerd aan een bestaand offlinemedium. Het kan hier dus gaan om de website van een regionale omroep, maar ook om een
zelfstandige nieuwssite (hyperlocal).
2. Gelieerd of niet (kolom B)
Is de website gelieerd (code = 1) aan een bestaand offline-medium zoals een radiozender,
televisiestation of een krant/huis-aan-huisblad, dan komt in deze kolom een 1 te staan. Indien
het gaat om een niet-gelieerd medium, krijgt het de codering 0.
3. Aantal unieke of dubbele berichten over een gemeente (kolom C)
In deze kolom wordt aangegeven of het desbetreffende bericht uniek (code = 1) ofwel een
kopie/dubbel (code = 0) van een ander medium afkomstig is. Hiermee kan later snel een
onderscheid gemaakt worden tussen het totaal aantal berichten en het totaal aantal
originele/unieke berichten. Er bleek namelijk dat ook buiten de aggregatiesites om, behoorlijk
veel (in 8 % van de gevallen) leentjebuur werd gespeeld.
Aanvullende info aangaande kolom C: De website wordt zo volledig mogelijk gescreend op
de aanwezigheid van nieuwsberichten over een bepaalde gemeente. In principe wordt ervan
uitgegaan dat als de dateline de naam van de gemeente bevat, het nieuwsbericht ook meetelt.
Voorbeeld: “AMSTERDAM – In de gemeente vonden afgelopen zondag demonstraties plaats
op de dam tegen homodiscriminatie.”
Als een website een zoekfunctie faciliteert, dan wordt deze geraadpleegd. Komt de
gemeentenaam elders in het nieuwsbericht voor, dan wordt in principe ook dit nieuwsbericht
meegeteld, tenzij het nieuwsbericht absoluut geen nieuws over die gemeente bevat maar
toevallig zijdelings wordt genoemd. De nieuwsberichten zijn woordelijk doorgenomen en dus is
een afgewogen beslissing genomen in de ‘grijze-gebied gevallen’. Indien er geen zoekfunctie
wordt gefaciliteerd, zullen doormiddel van CRTL + F de verschillende pagina’s van de website
worden doorzocht.
NB! Online-nieuwsvoorziening bestaat anno 2013 ongeveer 15 jaar. Daarom is ervoor
gekozen de gemeenten die tussen 1997 en nu zijn heringedeeld, extra te analyseren. De
verwachting is dat alle herindelingen van vóór 1997 geen of nauwelijks invloed zullen hebben
op het online-nieuwsaanbod. De extra analyse bestaat eruit dat ook de gemeentenamen van vóór
de herindeling zullen worden gezocht. De gedachte is als volgt: Iemand die in ZuidwestFriesland woont, zal online-nieuws eerder gaan zoeken op de term ‘Sneek’ dan op een term als
‘Zuidwest-Friesland’. In de steekproef zit een tiental gemeenten waarbij dit probleem zich
voordoet. Indien er sprak is van een zogenaamde dubbel-gemeente (Edam-Volendam) zal zowel
op de hele gemeentenaam gescreend worden, als op de namen afzonderlijk.
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4. Onderwerp (kolom D)
Een nieuwsbericht kan vallen onder één van de zestien voor het onderzoek opgestelde
onderwerpen: (1) bestuur, (2) cultuur, (3) economie, (4) financiën, (5) integratie, (6) natuur,
(7) onderwijs, (8) politieke partijen, (9) sport, (10) veiligheid, (11) verkeer, (12)
werkgelegenheid, (13) wetenschap, (14) wonen, (15) zorg of (16) niet uniek. Deze laatste optie
is ingebouwd om gekopieerde berichten wél mee te tellen maar geen gewicht te geven.
NB! Ongeacht of het hier een bericht over lokaal beleid betreft, wordt altijd een onderwerp
gecodeerd. Dit betekent voor de uitwerking, dat íeder gevonden nieuwsbericht een aparte regel
in de Excel sheets beslaat. Of het nieuwsbericht verder geanalyseerd gaat worden in de
kolommen vanaf E, is afhankelijk van het feit of het bericht over gemeente beleid gaat.
5. Nieuws over lokaal bestuur (kolom E)
In deze kolom wordt vermeld of het nieuwsbericht lokaal-bestuurlijk nieuws over de gemeente
41
bevat (1 = ja; 0 = nee). Hiervoor zijn een aantal criteria opgesteld door Piet Bakker voor een
soortgelijk onderzoek uitgevoerd in 2010. Er is voor gekozen deze criteria aan te houden. In
deze kolom vindt dus de eerste uitsplitsing plaats.
6. Titel nieuwsbericht (kolom F)
Dit spreekt voor zich. Hier wordt de titel van elk afzonderlijk nieuwsbericht met nieuws over
lokaal beleid, genoteerd. Hier is voor gekozen om in een later stadium het nieuwsbericht
betrekkelijk snel terug te kunnen vinden in een nieuwsarchief.
7. Datum publicatie (kolom G)
Indien vermeld, zal de publicatiedatum van het nieuwsitem als volgt worden genoteerd: (ddmm-jjjj). NB! De week waarbinnen de analyse van de gemeente valt, staat in het Excel bestand
genoemd. De datum is puur bedoeld om in een later stadium i.c.m. de titel het bericht snel
terug te kunnen vinden.
8. Genre (kolom H)
Een nieuwsbericht kan vallen onder één van de negen onderscheiden genres: (1) nieuwsbericht,
(2) aankondiging, (3) verslag, (4) interview, (5) achtergrond, (6) commentaar, (7) column, (8)
cartoon of (9) brief. Er bewust van zijnde dat er nog een aantal minder gangbare genres
onderscheiden worden als bijvoorbeeld necrologie, was de (ook uitgekomen) verwachting dat
vrijwel alles valt binnen hierboven geselecteerde genres. NB! De verwachting was dat onlinenieuwsberichten veelal een stuk minder woorden bevatten dan offline-berichten. Dat komt door
de aard van het medium: verlichte beeldschermen lezen moeizamer dan papier en dus moeten
de nieuwsberichten korter zijn. Online bleek 300 woorden al een behoorlijk stuk tekst te zijn.
Dit leidt tot het volgende uitgangspunt: wanneer er een bericht gevonden wordt dat evident
meer is dan een sec nieuwsberichtje (o.a. dus af te leiden aan het aantal woorden), dan wordt
dat bericht gecodeerd als ‘achtergrond’. Hier wordt vrij soepel omgegaan met de inhoudelijke
eisen. Er is hiervoor gekozen om de extra journalistieke input (die online weinig wordt
41

Zie bijlage 5 criteria berichten voor lokaal beleid
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aangetroffen), te onderscheiden van de standaard ANP-berichtjes.
9. Bronvermelding (kolom I)
Doet de betreffende nieuwssite aan het vermelden van de bron, indien ja dan volgt een 1 indien
nee dan volgt een 0.
10. Bron van het nieuwsbericht (kolom J)
Er zal getracht worden de originele bron van het nieuwsbericht te traceren. In principe gebeurt
dit door middel van een google search door de eerste paar zinnen/alinea’s van het nieuwsbericht
te kopiëren. Wanneer een nieuwsbericht overduidelijk gekopieerd blijkt, dan zal er in deze
kolom een 0 gecodeerd worden. Is een nieuwsbericht origineel en dus afkomstig van het
desbetreffende medium, dan krijgt het de code 1. Indien niet te achterhalen is of een bericht
elders zijn oorsprong vindt, dan krijgt de website/de auteur het voordeel van de twijfel en wordt
een 1 gecodeerd.
11. Vindplaats van het nieuwsbericht (kolom K)
Indien een nieuwsbericht zijn oorsprong elders vindt, zal in deze kolom aangegeven worden
vanwaar het afkomstig is. Dit kan gaan om bijvoorbeeld (1) een regionaal dagblad, (2) een
nieuws blad, (3) een huis-aan-huisblad, (4) een regionale publieke omroep, (5) een lokale
publieke omroep, (6) een niet-landelijke commerciële omroep, (7) een hyperlocal, (8) landelijke
media, (9) een overheidswebsite, (10) een website van politieke partijen, (11) een website van
een commercieel bedrijf, (12) een website van een kerk/vereniging of organisatie, (13) een
website van een particulier, (14) anders of een (15) niet van toepassing.
12. URL van herkomst nieuwsbericht (kolom L)
Indien het nieuwsbericht zijn oorsprong elders vindt, zal hier de naam van de site in URL-vorm
vermeld worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een persbericht van de politie, gemeente,
bedrijven etc. Er is voor gekozen om de http:// niet te noteren. Dus een URL zal als volgt
opgeslagen worden: www.[websitenaam].[extensie]
13. Aantal woorden van een nieuwsbericht (kolom M)
Dit spreekt voor zich. Het aantal woorden waaruit een nieuwsbericht bestaat mínus de titel, zal
hier worden vermeld. Nieuwsberichten zijn gekopieerd naar Word en daar is een
woordentelling gedaan. Mocht het een audio-, of videofragment betreffen, dan blijft deze kolom
leeg.
14. Algemene opmerkingen (kolom N)
Er is voor gekozen een dergelijke allegaar kolom in het codeboek op te nemen omdat het kan
voorkomen dat een website wel in ons onderzoek moet worden meegenomen maar om wat voor
reden dan ook niet te analyseren is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een medium dat
recentelijk gestopt is met nieuws brengen op de website.
Nota bene: bij het voorselecteren van de gemeenten, wordt er al gekeken of een website nog
actief/up-to-date/afwijkend etc. is. Wanneer blijkt dat een medium om een bepaalde reden geen
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te analyseren data bevat, hoeft de rest van het codeboek niet nagelopen te worden. Ook wanneer
er zich andersoortige analyse-obstakels opwerpen, zal dit in deze kolom worden vermeld. Dit
verschaft enerzijds duidelijke datasheets en anderzijds bespaart het veel werk.
15. Aanwezigheid van een reactieveld (kolom O)
Bij een eventueel vervolgonderzoek naar gebruik, zou de aanwezigheid van een reactieveld
interessant kunnen blijken. Deze analyse-optie is halverwege ingevoegd, om een extra beeld te
kunnen schetsen van de geïnventariseerde media. Indien een medium de gebruiker
mogelijkheden biedt een reactie achter te laten coderen we hier een 1, anders een 0.
16. Aantal reacties (kolom P)
Als er een reactieveld aanwezig is, komt hier het aantal reacties te staan op het moment van
inventariseren. Dit getal kan natuurlijk veranderen al naar gelang de tijd verstrijkt. Er is vanuit
gegaan dat de meeste reacties toch wel binnen één week na inventarisatie geplaatst zijn.
17. Aantal facebooklikes (kolom Q)
Aangezien veel websites de mogelijkheid bieden het nieuwsbericht te liken is er voor gekozen
hier het aantal likes te noteren. Ook websites als Hyves en Google bieden een soortgelijke
mogelijkheid; in de praktijk bleek echter dat vooral facebooklikes een reële indruk geven van de
populariteit van een nieuwsbericht.
18. Aantal tweets (kolom R)
Gelijk aan kolom Q.

2.2 Aanvullende regels bij het coderen
Tussen de evidente nieuwsberichten bevinden zich vaak prikbordberichten, sportuitslagen,
persoonlijke portretten etc. Een groot scala aan ‘grijs gebied berichten’ die soms niet of
nauwelijks te onderscheiden zijn van echte nieuwsberichten, waar in dit onderzoek naar gezocht
wordt. Om te voorkomen dat er een willekeurige selectie gemaakt wordt, zijn er een aantal
standaard stelregels opgesteld:
Een bericht moet in ieder geval (1) van algemeen belang zijn, (2) actueel zijn, (3) over de
desbetreffende regio gaan, (4) afwijken van de normale situatie (het moet letterlijk iets nieuws
zijn) en (5) in meerdere of mindere mate antwoord geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer,
waarom en hoe. Kortom de klassieke algemeen geaccepteerde definitie van wat een
nieuwsbericht is.
Echter, soms moet er met gezond boerenverstand bepaalt worden of iets daadwerkelijk
nieuws is. Een portret van een lokale ondernemer bijvoorbeeld is een randgeval. Het schuurt
enerzijds tegen bedrijfsjournalistiek ofwel reclame aan. Maar biedt anderzijds een kijkje in de
keuken van de lokale bedrijvigheid en cultuur. Deze ‘grijze gebied berichten’ zijn al naar gelang
de omstandigheden van het geval op hun eigen merites geschat.
Met deze regels in het achterhoofd, worden een aantal typen berichten gediskwalificeerd, te
weten:
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1.

Alle typen nieuws waar een commercieel belang aan vast zit (hieronder vallen ook de
‘prikbordberichten’): reclames, advertenties, vacatures, aanbiedingen van cursussen,
trainingen, workshops, etc. NB, In sommige gevallen zijn er berichten die zich in een grijs
tussengebied bevinden. Een vorm van kruisbestuiving tussen journalist en ondernemer
wordt bij lokaal nieuws bijvoorbeeld vrij vaak aangetroffen. Een lokale ondernemer wordt
bijvoorbeeld geïnterviewd over zijn zaak, de wijk, de lokale cultuur etc. maar tegelijkertijd
wordt er in het bericht ook reclame gemaakt voor deze ondernemer.

2.

Bijna alle vormen van aankondigingen. Het volgende bericht wordt dus gediskwalificeerd:
‘Klaverjasvereniging De Aasgieren houdt zoals gewoonlijk haar wekelijkse wedstrijd in het
buurthuis.’ Dit bericht is niet van algemeen belang en brengt geen nieuws. Staat er
daarentegen: ‘Het lokale mannenkoor bestaat 10 jaar en geeft een speciaal lustrum-concert’,
dan is het van algemeen belang en is het letterlijk iets nieuws, iets dat afwijkt van de
normaal. Sommige typen aankondigingen worden wel meegenomen. Geeft een gemeente
bijvoorbeeld te weten dat er vanaf een bepaald moment stukken ter inzage kunnen worden
bekeken door de lokale bevolking, dan heeft een dergelijk bericht betrekking op lokaal
bestuurlijk niveau, dat het wel meegenomen wordt.

3.

Wedstrijduitslagen (sec) en aankondigingen (sec) van sportwedstrijden. Vaak worden
sportwedstrijden puntsgewijs en zonder enige journalistieke toevoeging aangekondigd en
voor uitslagen geldt het zelfde. Dit wordt niet als nieuwsbericht gecodeerd. Wordt er
daarentegen verslag gedaan, en dus een journalistieke input aan een uitslag/aankondiging
gegeven, dan telt het bericht natuurlijk wel mee. Kortom: Drachtster Boys – VV Sneek: 2 1, is geen nieuwsbericht.

4.

Berichten evident zonder journalistieke input: (rouw)advertenties,
weerberichten, puzzels (sodoku’s), programmaoverzichten etc.

5.

Foto’s zonder tekst. In principe kan een foto een enorme nieuwswaarde hebben, maar
zonder een schriftelijke duiding van plaats, tijd en omstandigheden is een foto in dit
onderzoek simpelweg niet te analyseren. Staat er in het onderschrift voldoende informatie
(zoals hierboven vermeld), dan wordt het bericht/de foto wel meegenomen. Deze vraag
komt vaak naar boven drijven bij 112-sites.

6.

Nieuws over het medium zelf. Dit is een arbitrair en lastig te coderen type nieuws. Hierbij
speelt de factor ‘nieuws van algemeen belang’ een pregnante rol. Een nieuwsbericht dat
bericht over de nieuwe lay-out van de website van uniquefm.nl bijvoorbeeld, is geen
nieuwsbericht van algemeen belang. Meldt datzelfde medium vervolgens dat ze er per 1
mei 2013 mee stoppen, dan is dat wel van algemeen belang. De lokale nieuwsvoorziening
wordt daarmee aangetast of in ieder geval beïnvloed.

7.

Historisch verslag (van een gebied, stad, dorp etc.). Tenzij het bericht aanhaakt bij een
actueel nieuwsfeit. Een geliefd type bericht bij sites die een sterk regionaal karakter hebben.
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horoscopen,

Vaak wordt naar aanleiding van een oude foto o.i.d. een bericht getypt over hoe het
vroeger was. Dit zijn berichten zonder actualiteit en worden dus niet meegenomen in het
onderzoek. Archeologische vondsten e.d. worden natuurlijk wel meegeteld.
8.

Human interest. Tenzij het bericht aanhaakt bij een actueel nieuwsfeit. Tevens een
populair type bericht bij media die regionaal/lokaal georiënteerd zijn. Ter illustratie: een
portret van mevrouw D. Otter op de Bloedlaan 8, die al 20 jaar met hartproblemen
kampt, is niet van algemeen belang en valt dus buiten het onderzoeksgebied. Is zij echter
aanleiding voor een lokale inzamelingsactie ten behoeve van hartpatiënten, dan is dat wel
degelijk een nieuwsbericht.
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Bijlage 4: Overzicht steekproef gemeenten + Amsterdam
Gemeentenaam (provincie)
Aalburg (nb)

Leeuwarden (fr)

Almere (fl)

Leiden (zh)

Alphen-Chaam (nb)

Losser (o)

Amstelveen (nh)

Middelburg (ze)

Amsterdam (nh)

Midden-Drenthe (d)

Apeldoorn (ge)

Mill en Sint Hubert (nb)

Appingedam (gr)

Nieuwkoop (zh)

Barneveld (g)

Noordoostpolder (fl)

Beesel (l)

Noordwijk (zh)

Bergen op Zoom (nb)

Oldebroek (ge)

Bloemendaal (nh)

Oost Gelre (ge)

Breda (nb)

Oud-Beijerland (zh)

Bunschoten (u)

Oudewater (u)

Bussum (nh)

Rhenen (u)

Capelle aan den IJssel (zh)

Rijnwoude (zh)

Dalfsen (o)

Rozendaal (ge)

De Bilt (u)

Sluis (ze)

Delft (zh)

Someren (nb

Deurne (nb)

Staphorst (o)

Deventer (o)

Steenbergen (nb)

Dirksland (zh)

Stein (l)

Dongen (nb)

Stichtse Vecht (u)

Drechterland (nh)

Terneuzen (ze)

Druten (ge)

Tynaarlo (d)

Edam-Volendam (nh)

Veendam (gr)

Graafstroom (zh)

Velsen (nh)

Graft-De Rijp (nh)

Vianen (u)

Haarlemmerliede (nh)

Vlist (zh)

Heerenveen (fr)

Voerendaal (l)

Heerlen (l)

Vught (nb)

Helmond (nb)

Weert (l)
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Hendrik-Ido-Ambacht (zh)

Weststellingwerf (fr)

Hengelo (o)

Westvoorne (zh)

Heumen (ge)

Winsum (gr)

Hillegom (zh)

Wormerland (nh)

Hoogeveen (d)

Zaltbommel (ge)

Horst aan de Maas (l)

Zederik (zh)

Laarbeek (nb)

Zevenaar (g)

Langedijk (nh)

Zuidplas (zh)

Laren (nh)

Zuidwest Friesland (fr)

Leek (gr)
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Bijlage 5: Overzicht geanalyseerde online-nieuwsmedia
Regionale dagbladen

Algemeen Dagblad
Barneveldse Krant
BN|DeStem
Brabants Dagblad
Dagblad De Limburger - Limburgs Dagblad
Dagblad van het Noorden
de Gelderlander
De Gooi- en Eemlander
De Stentor
de Twentsche Courant Tubantia

Eindhovens Dagblad
Friesch Dagblad
Haarlems Dagblad
hetParool
Ijmuider Courant
Leeuwarder Courant
Leidsch Dagblad
Noordhollands Dagblad
PZC

Regionale omroepen

L1
Omroep Brabant
Omroep Flevoland
Omroep Gelderland
Omroep West
Omroep Zeeland
Omrop Fryslân

RTV Drenthe
RTV Noord
RTV Noord-Holland
RTV Oost
RTV Rijnmond
RTV Utrecht

Commerciële omroepen

CTV Zeeland
Focuz.tv
GPTV
Kabelkrant Edam-Volendam

Salland TV
TV73.tv
TVL

Lokale omroepen

0181tv
6FM

RADIO KONTAKT
Regio TV InfoThuis

111

A28FM
Atos RTV
Compleet FM
Deurne Media Groep
Deventer TeleVisie drtv
Fovoriet FM
gelre fm
Haarlem105
Havenstad FM
JOUW FM
L.O.M.
LekWaalTV
Locourant

RouletteFM
RTV Almere
RTV Amstelveen
rtv APELDOORN
RTV Hollands Midden
RTV Losser-Oldenzaal
RTV Parkstad
RTV Stichtse Vecht
SeaportRTV
SIRIS.nl
SLOS
SRC
StadsRTV Breda

Lokale omroepen (vervolg)

LOS (Bunschoten)
MerweRTV
MFM
MidlandFM
NENS
Omroep Helmond
Omroep Rijnwoude / Alphenstadfm
Omroep Stein
Omroep Zuidplas Actief
Radio Capelle
Radio Hengelo
Radio Hoeksche Waard

Streekomroep Reindonk
Studio Súdwest
TerneuzenFM
Tynaarlo Lokaal
Unique FM
Unity FM
Vlistam Radio
Webfm
YOUSEERADIO
ZUIDWESTTV

Huis-aan-huisbladen

Achterhoek Nieuws editie Oost Gelre
Almere Deze Week
Almere Vandaag
Alphen dichtbij

dé Weekkrant Traverse
dé Weekkrant Vechtstroom
dé Weekkrant Vijfheerenlanden
dé Weekkrant Zaans Stadsblad
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Amstelland dichtbij
Botlek dichtbij
BussemsNieuws
Capelle-Krimpen dichtbij
CONTACT.nl ELNA
De Bergen op Zoomse Bode
de Bredase Bode
de Brug
de Eemsbode
de Krant
de Krant van Hoogeveen
De Krant van Midden-Drenthe
De Laarbeeker
de Middelburgse & Veerse bode
de Noorderkrant
de Noordoostpolder
De Stadskrant
de Steenbergse Bode
De Veendammer
de Vriezer Post
dé Weekkrant Apeldoorns Stadsblad
dé Weekkrant Barneveld Vandaag
dé Weekkrant Biltsche Courant
dé Weekkrant Brielsche
dé Weekkrant de Faam
dé Weekkrant De Koerier Mill
dé Weekkrant de Kombinatie
dé Weekkrant De Lekstreek
dé Weekkrant De Nieuwe Dinkellander
dé Weekkrant De Toren
dé Weekkrant de Waalkanter
Dé Weekkrant Delfste Post
dé Weekkrant Deventer Post

dé Weekkrant Zeeuwsch Vlaams
dé Weekkrant Zenderstreek
Delft op Zondag
Deventerextra
Drenthe Journaal
Duin- en Bollenstreek dichtbij
FlevoPost
Groot Goeree-Overflakkee
Groot-Leiden dichtbij
Haarlemmermeer dichtbij
HALLO Horst aan de Maas
Hart van Holland
Heerenveense Courant
Het Gezinsblad
Het Klaverblad
het Kontakt, editie Alblasserwaard
het Kontakt, editie Bommelerwaard
het Kontakt, editie Lek en IJsselstreek Oost
het Kontakt, editie Leusden-Altena
het Kontakt, editie Vianen
Hoeksche Waard dichtbij
Hoogeveen.nu
HS Krant
Huis aan Huis
Kennemerland op Zondag
Klaroen
Langedijker Nieuwsblad
Leiden dichtbij
Liemers Lantaren
Losser Journaal
Midweek/Roder Journaal
Nieuwsvanhier.nl
Noord-Kennemerland dichtbij
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dé Weekkrant Friesland
dé Weekkrant Fryslân
dé Weekkrant Groningen
dé Weekkrant Groot Bergen op Zoom
dé Weekkrant Hengelo's Weekblad
dé Weekkrant Het Gooise Leven
dé Weekkrant Het kanton
dé Weekkrant Het Kompas
dé Weekkrant Het Stadsblad Breda
dé Weekkrant HetGooiseLeven
dé Weekkrant Huis aan Huis Elburg en
dé Weekkrant IJssel en Lekstreek
dé Weekkrant Liemers Vizier
dé Weekkrant Nieuwsblad
dé Weekkrant Ons Eiland Goereedé Weekkrant Oost Gelre
dé Weekkrant Oprechte Dalfser Courant
dé Weekkrant Rhenen

Ons Streekblad
Polder Express
Regiobode
Stedendriehoek
Streekjournaal
t Gooi dichtbij
Vechtstreek dichtbij
Veenendaalse Krant.nl
Veluweland
Waterland dichtbij
Weekblad Huis aan Huis
Weekblad voor Deurne
Weekblad Westvoorne
West-friesland dichtbij
West-Friesland op Zondag
Zondag, Weekblad voor West-Friesland
Zuid-Kennemerland dichtbij

Nieuwsbladen

Balkster Courant
Bolsward Nieuwsblad
de Bunschoter
Dorpsklanken
Eilanden Nieuws
Groenlose Gids
Meppeler Courant

Nieuw Volendam
Nieuwe Ooststellingwerver
Nieuwsblad VAR
Sneeker Nieuwsblad
Steenbergse Courant
Stellingwerf
Zuid-Friesland

Hyperlocals

023Magazine
112Bollenstreek
112Graafstroom
112HM.NL
112Regio Leiden

InHorst.nl
inMill
inVUGHT
It Nijs
Jouw|Zuidplas
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112regiolimburg.nl
112Rijnmond
112Vallei.nl
112VOLNIEUWS
112West-Friesland
Aalburg Net
AalburgActueel
ABP | Andijker Nieuws Net
allesvan.nl/Someren
allesvan.nl/Staphorst
Almere dichtbij
Ambacht NET
ANN Actueel Nieuws
Apeldoorn Direct
Barneveld dichtbij
Bergen op Zoom dichtbij
Breda dichtbij
Breda Vandaag
Breda.nieuws.nl
Bunschoten dichtbij
Capelle-Krimpen dichtbij
DalfsenNet.nl
deurne.nieuws.nl
Deventer Centraal
District 16
District8.net
dongen.nieuws.nl
EEMSKRANT.NL
Flakkee Nieuws
Flevocourant.nl
Gooi Nieuws
Groot Sneek
Heerlen dichtbij
Helmond dichtbij
helmond.nieuws.nl
HV-Almere
Hvbarneveld
HvNieuws
iGO.nl
IJsselNieuws

Kilroy Nieuws
Leiden 112
Liwadders
Maurice Amoureus
Meternieuws.nl
Mijn Amstelveen
mooiHoekschewaard
Nieuw-Lekkerlandsnieuws.nl
Nieuws op Beeld
Nieuws uit de Noordoostpolder
Nieuws van Mill
Nieuwsover.nl/De Bilt
NIEUWSVOORNE
NIEUWSWEERT.nl
NuVechtdal.nl
Parkstad Veendam
Peel-Nieuws
Piet Hartman - Land van Heusden en Altena
Regio Hoogeveen
Regionaal Beeld-Nieuws Netwerk
RTVLOKAAL.NL
Ruiver.nl
Salland Centraal
Sleutelstad
Sneker Internetkrant
st. Hubert.Nu
streekgids.nl edite Oost Gelre
sukerbiet.nl
Vechtdal Centraal
VOL|NIEUWS
VOL|NIEUWS (Bollenstreeknieuws.nl)
VOL|NIEUWS (Duinstreeknieuws.nl)
VOL|NIEUWS (Rijnstreeknieuws.nl)
Voorne-Putten.nl
Waterland dichtbij
Weblog Staphorst
Weert de Gekste
ZieZeeland.nl
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Bijlage 6: Overzicht geanalyseerde offline-nieuwsmedia

Regionale dagbladen

Algemeen Dagblad
BN|DeStem - Ed. Breda
BN|DeStem - Ed. Zeeuws Vlaanderen
Dagblad van het Noorden
Eindhovens Dagblad - Ed. Helmond Plus
Friesch Dagblad

Haarlems Dagblad
Haarlems Dagblad - Ed. Haarlemmermeer
Leeuwarder Courant
PZC - Ed. Walcheren
PZC - Ed. Zeeuws Vlaanderen

Regionale omroepen

Omroep Brabant
Omroep Zeeland
Omrop Fryslân

RTV Drenthe
RTV Noord-Holland

Lokale omroepen

Haarlem105
Mercurius RTV
SIRIS

StadsRTV Breda
TerneuzenFM
WaterstadFM

Commerciële omroepen

CTVZeeland
GPTV
Waterstad FM

Huis-aan-huisbladen

De Bredase Bode
de Krant van Hoogeveen
de Krant van Midden-Drenthe
De Middelburgse & Veerse Bode

het Gezinsblad
Hoofddorpse Courant
Huis aan Huis
Modern Prinsenbeek
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de Trompetter
dé Weekkrant De Faam - Ed. Middelburg
dé Weekkrant Fryslân
dé Weekkrant.nl het Stadsblad Breda

t Contact
Weekblad de Huis aan huis
Weekblad Nieuw-Ginneken
Weekblad voor Deurne e.o./Peelbelang
Westerpost

dé Weekkrant.nl Zeeuwsch Vlaams
Drenthe Journaal
Haarlems Weekblad - Ed. Haarlem &

Witte Weekblad editie Badhoevedorp &
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Bijlage 7: Statistische berekeningen bij hypothese 1
Statistische SPSS Berekeningen Hypothesen Inwonertal
Laura Buijs
Hypothese 1: Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal berichten c.q. aantal
berichten over lokaal beleid
Om de eerste hypothese te kunnen toetsen zijn twee enkelvoudige variantie-analyses
uitgevoerd met het inwonertal als onafhankelijke variabele en het aantal unieke onlinenieuwsberichten algemeen + het aantal unieke online-nieuwsberichten lokaal beleid als
afhankelijke variabelen. Er is gekeken naar verschillen in gemiddelden tussen
gemeenten met minder dan 10.000 inwoners, met een inwonertal tussen de 10.000 en
de 20.000, een inwonertal tussen de 20.000 en 50.000, een inwonertal tussen de
50.000 en 100.000, en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Voor beiden
toetsen is een significantiegrens (α) van 0.05 gehanteerd.
Hypothese 1a: Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal unieke online-nieuwsberichten algemeen.
Onafhankelijke variabele = Inwonersintervallen
Afhankelijke variabele = Unieke online-nieuwsberichten ALGEMEEN
One-way-Anova (enkelvoudige variantieanalyse)
Descriptives

1

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

8

5,50

2,390

2

10

2

19

25,11

19,977

3

72

3

34

54,12

33,292

9

148

4

15

94,07

57,253

36

225

5

4

214,50

50,448

186

290

80

57,88

57,139

2

290

Total
ANOVA

Berichten totaal uniek
Sum of Squares

df
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Mean Square

F

Sig.

Between Groups

160601,498

4

40150,374
1297,670

Within Groups

97325,252

75

Total

257926,750

79

30,940

,000

 Zoals bovenstaande tabel toont, verschillen de inwonersintervallen significant
van elkaar.
Welke inwonersintervallen verschillen dan significant van elkaar? Dat blijkt uit een
LSD test.
‐ Alle groepen verschillen van elkaar, behalve de eerste twee
inwonersintervallen. Dus groep 1 (0-9999) verschilt niet significant van
groep 2 (10.000 – 19.999). De rest allemaal wel, dus groep 1, wel met groep
3 (20.000 – 49.999), groep 4 (50.000-99.999) en groep 5 (>100.000), en
groep 2 wel met groep 3 (20.000 – 49.999), groep 4 (50.000-99.999) en
groep 5 (>100.000).
Hypothese 1b: Hoe groter het inwonertal, des te groter het aantal unieke online-nieuwsberichten lokaal beleid.
Onafhankelijke variabele = Inwonersintervallen
Afhankelijke variabele = Unieke online-nieuwsberichten lokaal beleid
One-way-Anova (enkelvoudige variantieanalyse)
Descriptives
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

1

8

1,25

1,669

0

5

2

19

4,11

4,520

0

16

3

34

9,50

8,203

0

32

4

15

15,60

6,916

6

32

4

35,75

8,921

25

46

80

9,85

10,012

0

46

5
Total

ANOVA
LBN uniek
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Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

23,474

,000

Between Groups

4402,061

4

1100,515

Within Groups

3516,139

75

46,882

Total

7918,200

79

 Zoals bovenstaande tabel toont, verschillen de inwonersintervallen significant
van elkaar.
Welke inwonersintervallen verschillen dan significant van elkaar? Dat blijkt uit een
LSD test.
‐ Wederom verschillen alleen de eerste twee inwonersintervallen niet van
elkaar. Dus groep 1 (0-9999) verschilt niet significant van groep 2 (10.000 –
19.999). De rest allemaal wel, dus groep 1, wel met groep 3 (20.000 –
49.999), groep 4 (50.000-99.999) en groep 5 (>100.000), en groep 2 wel
met groep 3 (20.000 – 49.999), groep 4 (50.000-99.999) en groep 5
(>100.000).
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Bijlage 8: Statistische berekeningen bij hypothese 2
Statistische SPSS Berekeningen Hypothesen rol lokale media
Laura Buijs
Hypothese 1: Naarmate regionale media minder berichten, neemt de kans toe dat lokale
media hun rol overnemen.
Let op: Bij deze hypothese kijken we nog niet naar inwonertal, ook nog niet naar
nieuws over lokaal beleid! We testen alleen of de invloed van regionale media op lokale
media.
Onafhankelijke variabele = Berichten regionaal totaal
Afhankelijke variabele = Berichten lokaal totaal
Regression linear (enkelvoudige regressieanalyse)
Coefficientsa
Model

1

Unstandardized
(Constant)
Aantal regionale

B

Std. Error

22,300

4,930

,707

,146

Standardized

t

Sig.

4,523

,000

4,846

,000

Beta
,481

a. Dependent Variable: Aantal lokale berichten algemeen

Er blijkt een significant positief verband te zijn tussen het aantal regionale nieuwsberichten en het aantal lokale nieuwsberichten (b*= .48, t = 4.85, p = <.001). Hoe
meer regionale nieuwsberichten, hoe meer lokale nieuwsberichten. Naar schatting
neemt binnen een gemeente met elk extra regionaal nieuwsbericht het aantal lokale
nieuwsberichten toe met gemiddeld 0,71 , p<0,01, 95% CI [0,42, 1,00].
statistische notatie, niet voor rapport van belang
Hypothese 2: Naarmate regionale media minder over een gemeente berichten, neemt de
kans toe dat lokale media hun rol overnemen.
Let op: Bij deze hypothese kijken we nog niet naar inwonertal, wel naar berichten over
lokaal beleid.
Onafhankelijke variabele = Berichten regionaal over lokaal beleid
Afhankelijke variabele = Berichten lokaal over lokaal beleid
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Regression linear (enkelvoudige regressieanalyse)
Model

1

Unstandardized
B

Std. Error

(Constant)

3,376

1,076

Aantal regionale

,648

,182

Standardized

t

Sig.

3,137

,002

3,565

,001

Beta
,374

Er blijkt een significant positief verband te zijn tussen het aantal regionale berichten
over lokaal beleid en het aantal lokale berichten over lokaal beleid (b*= .37, t = 3.57,
p = <.01). Hoe meer regionale berichten over lokaal beleid, hoe meer lokale berichten
over lokaal beleid. Naar schatting neemt binnen een gemeente met elk extra regionaal
bericht over lokaal beleid het aantal lokale berichten over lokaal beleid toe met
gemiddeld 0,65 , p<0,01, 95% CI [0,29, 1,00].
statistische notatie, niet voor rapport van belang
 Dus we weten nu sowieso dat er sprake is van de zogeheten vliegwiel theorie. De
statistische toetsen ondersteunen dit dus ook.
Nu kunnen we kijken naar de relatie tussen deze twee per inwonerscategorie.
Wat gebeurt er met de relatie tussen regionale berichten (algemeen) en lokale
berichten algemeen als we dit testen voor elke inwonerscategorie afzonderlijk? (in
SPSS met Select Cases uitgevoerd).
‐

Bij gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (groep 1 = 0-9999) vinden we
een significante, negatieve relatie (bij een significantiegrens van 0.10, 90%
betrouwbaarheid). Dat wil zeggen hoe meer regionale berichten, hoe minder
lokale berichten. Of andersom, hoe minder regionale berichten, hoe meer lokaal.
Model

1

‐

Unstandardized
B

Std. Error

(Constant)

5,834

1,265

Aantal regionale berichten

-1,206

,546

Standardized

t

Sig.

Beta
4,612 ,004
-,670

-

,069

Bij gemeenten met 10.000-19.999 inwoners (groep 2) vinden we geen
significante relatie meer tussen algemene regionale berichten en algemeen lokale
berichten.
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‐

‐

‐

Bij gemeenten met 20.000 – 49.999 inwoners (groep 3) vinden we geen
significante relatie meer tussen algemene regionale berichten en algemeen lokale
berichten.
Bij gemeenten met 50.000-99.999 inwoners (groep 4) vinden we geen
significante relatie meer tussen algemene regionale berichten en algemeen lokale
berichten.
Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (groep 5) vinden we geen
significante relatie meer tussen algemene regionale berichten en algemeen lokale
berichten. Let op: Dit kan ook liggen omdat hier maar 5 gemeenten in de toets
zijn meegenomen. Kleine N.

Bij de check voor de relatie tussen regionale nieuwsberichten en lokale nieuwsberichten zien we dat de significante relatie veelal verdwijnt. Alleen voor de kleinste
inwonersgroep (groep 1 = 0-9999) vinden we nog een significante relatie met een
significantiegrens van 0.10 (betrouwbaarheid van 90%). En weliswaar een negatieve
relatie, hoe meer regionale berichten, hoe minder lokale berichten. En dus ook
andersom, hoe minder regionale berichten, hoe meer lokale berichten. Het gat lijkt
dus alleen opgevuld te worden bij de kleinste inwonersgroep.
Nu voor de berichten over lokaal beleid
Wat gebeurt er met de relatie tussen regionale berichten (LOKAAL BELEID) en
lokale berichten (LOKAAL BELEID) algemeen als we dit testen voor elke
inwonerscategorie afzonderlijk? (in SPSS met Select Cases uitgevoerd).
‐

‐

Bij gemeenten met minder dan 10.000 inwoners (groep 1 = 0-9999) vinden we
geen significante relatie meer tussen regionale berichten en lokale berichten over
lokaal beleid.
Bij gemeenten met 10.000-19.999 inwoners (groep 2) vinden we wel een
significante relatie. Hier zien we juist een positieve relatie tussen regionale
berichten en lokale berichten over lokaal beleid. Het aantal lokale berichten over
lokaal beleid neemt dus toe met 0.83, wanneer het aantal regionale berichten over
lokaal beleid toeneemt.

Model

1

Unstandardized
B

Std. Error

(Constant)

,544

1,022

Aantal regionale

,829

,383
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Standardized

t

Sig.

Beta
,464

,533

,601

2,161

,045

‐

‐

Bij gemeenten met 20.000 – 49.999 inwoners (groep 3) vinden we geen
significante relatie meer tussen regionale berichten en lokale berichten over lokaal
beleid.
Bij gemeenten met 50.000-99.999 inwoners (groep 4) vinden we een significante,
negatieve relatie, bij een significatiegrens van 0.10. Dat wil zeggen hoe meer
regionale berichten, hoe minder lokale berichten.

Model

1

Unstandardized
(Constant)
Aantal regionale

‐

B

Std. Error

13,999

3,009

-,719

,373

Standardized

t

Sig.

4,652

,000

-1,924

,076

Beta
-,471

Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (groep 5) vinden we geen
significante relatie meer tussen regionale berichten en lokale berichten over lokaal
beleid. Let op: Dit kan ook liggen omdat hier maar 5 gemeenten in de toets zijn
meegenomen. Kleine N.
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