
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Between professional autonomy and public responsibility: accountability and
responsiveness in Dutch media and journalism

de Haan, Y.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Haan, Y. M. (2012). Between professional autonomy and public responsibility:
accountability and responsiveness in Dutch media and journalism. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/between-professional-autonomy-and-public-responsibility-accountability-and-responsiveness-in-dutch-media-and-journalism(04d7df69-f3f5-4e93-ac29-fe7b1091e19c).html


Nederlandse 
samenvatting





251Nederlandse samenvatting

Samenvatting

De afgelopen decennia lijkt de kritiek op de media en de journalistiek 
in Nederland toe te nemen. Politieke actoren verwijten hen de feiten te 
overdrijven en mediahypes te creëren. Ze zouden te veel nadruk leggen op 
strategie en conflict, meer oog hebben voor amusement dan voor informatie 
en hun toegenomen macht misbruiken. Politici geven de media de schuld 
van het dalende publieke vertrouwen in de politiek. Maar niet alleen politici, 
ook het publiek lijkt geïrriteerd of tenminste ontevreden over hoe de 
media functioneren. Journalisten en media worden bekritiseerd dat ze de 
werkelijke problemen in de samenleving niet aan de orde stellen, met als 
gevolg een toenemende kloof tussen politiek en burgers. De kritiek op het 
functioneren van de media heeft geleid tot een permanent debat over de 
verantwoordelijkheid van de media en hoe ze ter verantwoording zouden 
moeten worden geroepen. Die kritiek en de druk om verantwoording af te 
leggen, is het uitgangspunt van deze dissertatie. Hoe hebben de media hierop 
gereageerd?

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe hebben Nederlandse media 
en journalisten gereageerd op de kritiek op hun functioneren en in hoeverre zijn er 
maatregelen genomen?

Lange-termijnanalyse

Om te begrijpen hoe media en journalisten hebben gereageerd, was het eerst 
nodig om empirisch te onderzoeken of de omvang van de discussie over het 
functioneren van de media de afgelopen jaren inderdaad is toegenomen en zo 
ja, welke thema’s naar voren kwamen en wie de kritiek uitte (hoofdstuk 2). Een 
kwalitatieve analyse van het mediadebat tussen 1987 en 2007, zoals die bleek 
in het vakblad De Journalist en NRC Handelsblad, laat twee overlappende 
fasen zien. In de jaren negentig ging het vooral over de structurele problemen 
in de mediasector en hoe en of overheidsbeleid daar een oplossing voor kon 
zijn. Thema’s die de boventoon voerden, waren de introductie van een duaal 
omroepbestel, persconcentratie, teruglopende oplagecijfers en de opkomst van 
online-technologieën. In de tweede fase, vanaf 2000, verschoof de discussie 
langzaam maar zeker naar een debat over het functioneren van de media en 
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de kritiek daarop, waarbij oplossingen eerder vanuit de media zelf moesten 
komen. Hoewel specifieke gebeurtenissen, zoals de vermeende journalistieke 
demonisering van Pim Fortuyn, de discussie verhevigden, vloeiden de 
twijfels over het functioneren van de media vooral voort uit de structurele 
veranderingen die in de eerste fase waren ingezet.

De reactie van de media tijdens die periode van twintig jaar toont aan dat 
langzaamaan werd onderkend dat mediaorganisaties zich opener moesten 
opstellen, bereid zijn verantwoording af te leggen voor hun journalistieke 
keuzes en werkwijze, en het publiek en hun problemen serieus dienden te 
nemen. Terwijl politici er voor pleitten dat de media maatregelen nemen om 
meer rekenschap af te leggen, blijkt uit de reacties van media en journalisten 
in die jaren dat zij zich verzetten tegen een mogelijke institutionalisering 
daarvan. Zij stelden zich liever responsiever op en namen maatregelen om 
rekening te houden met het publiek of de consument en zo de relatie met 
hen te verbeteren.

Theoretisch raamwerk

De lange-termijnanalyse laat zien dat vier theoretische noties centraal staan 
in het debat over het functioneren van media en journalisten: vertrouwen, 
verantwoordelijkheid, verantwoording en responsiviteit. In hoofdstuk 3 
wordt de betekenis van deze vier concepten en hun onderlinge samenhang 
onderzocht. Vertrouwen lijkt de onderliggende factor in de discussie. De 
toenemende kritiek rond de verantwoordelijkheid van de media tast het 
vertrouwen in de media aan. Dit is de heersende visie van veel politici, die 
daarom eisen dat media meer verantwoording afleggen over hun functioneren. 
De vorm die dat zou moeten krijgen, daarover verschillen zij van mening 
met de journalisten. Verantwoording kan in theorie worden afgelegd aan die 
politici, maar ook aan het publiek, de journalisten zelf of de markt. 

Responsiviteit is nauw verwant aan verantwoording. Waar het laatste betekent 
dat de media rekenschap afleggen over hun functioneren is responsiviteit 
eerder een houding, een bereidheid of gevoelde noodzaak om rekening te 
houden met het publiek, hun problemen en interesses serieus te nemen. 
Responsiviteit lijkt inmiddels ook een grotere rol te spelen in de discussie 
over de publieke functie en het feitelijke functioneren van de media.
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Case studies

Na de lange-termijnanalyse van het debat over de media en de conceptuele 
inkadering daarvan is de vraag of en hoe de media hun antwoord op de 
geformuleerde kritiek daadwerkelijk vorm hebben gegeven. Hebben zij 
instrumenten van verantwoording ontwikkeld en in hoeverre zijn die 
geïnternaliseerd in de journalistieke praktijk? Zijn maatregelen genomen om 
de afstand tot het publiek te verkleinen en in welke mate zijn die onderdeel 
geworden van de bedrijfscultuur? In de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt op 
deze vragen een antwoord gegeven, op basis van een meervoudig case study-
onderzoek van drie belangrijke Nederlandse nieuwsorganisaties: de Volkskrant, 
NOS Nieuws en RTL Nieuws.

De Volkskrant

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de Volkskrant gepresenteerd. Nadat 
halverwege de jaren negentig een nieuwe hoofdredacteur was aangesteld, 
introduceerde dit dagblad een veelheid aan instrumenten om verantwoording 
af te leggen aan het publiek, zoals een ombudsman, een correctierubriek en 
naamsvermelding van de journalisten bij artikelen. In de loop der jaren zijn 
deze instrumenten een prominente plaats gaan innemen, wat aantoont dat 
de krant bereid is om uitleg te geven over de keuzes die zij maken in de 
nieuwsselectie en -presentatie en om fouten publiekelijk toe te geven. Onder 
meer de verslaggeving over Srebrenica, Pim Fortuyn en de Irak-oorlog hebben 
de Volkskrant ertoe gezet om zelfevaluaties te organiseren, zowel voor interne 
reflectie als om externe verantwoording af te leggen aan haar lezerspubliek. 

Naast publieksverantwoording organiseerde de Volkskrant ook intern 
professionele verantwoording naar collega’s, in de vorm van formele 
evaluatiebijeenkomsten. Toch is het journalistieke denken meer gericht op 
het halen van deadlines dan op discussie en evaluatie. De tijdsdruk waaronder 
journalisten werken en de toenemende concurrentie van online-media laten 
weinig ruimte voor evaluatie van reeds gepubliceerde artikelen. Bovendien 
zorgt de, wat geïnterviewden noemden, vrij gesloten discussiecultuur dat 
journalisten nauwelijks feedback geven over elkaars functioneren. Politieke 
verantwoording in de vorm van wetten of regels is niet van toepassing 
aangezien kranten onafhankelijk van de politiek opereren. Verantwoording 
aan de (kritische) politiek wordt eerder als een bedreiging gezien van de 
professionele autonomie.

Nederlandse samenvatting



254

Bovenop deze instrumenten van verantwoording zijn verschillende 
maatregelen genomen om het contact met het publiek te verbeteren. Publieke 
debatten en online interactiemogelijkheden zijn manieren waarop de krant 
responsief probeert te zijn naar haar lezers. Vormen van responsiviteit worden 
gedragen door de organisatie, maar in de praktijk zijn ze eerder gericht op 
de abonnees (hoger opgeleid en vooral linksgeoriënteerd) dan op het grote 
publiek. 

Al met al was de Volkskrant een van de eerste media die een uitgebreid 
instrumentarium introduceerde, bedoeld om zowel het vertrouwen als de 
loyaliteit van het publiek te versterken of te herstellen. In het dagelijks werk 
overheerst echter nog steeds een cultuur van journalistieke autonomie en 
professionele autoriteit, wat niet altijd goed samengaat met het afleggen van 
verantwoording of responsief zijn aan het publiek. De vooral van bovenaf 
geïnitieerde verantwoordingsinstrumenten zijn dan ook niet geïnternaliseerd.

NOS Nieuws

Met de moord op politicus Pim Fortuyn was 2002 een keerpunt voor NOS 
Nieuws. Toen de media beschuldigd werden te hebben bijgedragen aan een 
klimaat dat tot Fortuyn’s dood leidde, sprak de hoofdredacteur zich krachtig 
uit voor het ‘verlaten van de ivoren toren’ en trachtte hij een journalistieke 
cultuur van openheid, verantwoording en dialoog met het publiek tot stand 
te brengen. In de afgelopen jaren heeft NOS Nieuws, vooral op initiatief 
van de hoofdredacteur, een hele reeks van verantwoordingsinstrumenten 
geïntroduceerd, inclusief een ombudsman, een correctierubriek, weblogs en een 
wekelijkse chat met lezers. Maar hoewel journalisten van NOS Nieuws zeker 
voorstander zijn van meer openheid, zien ze weinig in formele instrumenten 
voor het afleggen van verantwoording en maken ze er ook weinig gebruik 
van. Tijdgebrek en de soms harde, beledigende toon van de klachten spelen 
hierbij een rol. Als publieke omroep is NOS Nieuws ook verplicht om zich te 
verantwoorden aan de politiek, maar dit wordt voornamelijk op institutioneel 
niveau door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) geregeld. NOS Nieuws 
richt zich meer op publieke en professionele verantwoording. 

Professionele verantwoording heeft het karakter van afleggen van 
verantwoording aan collega’s en het evalueren van het eigen functioneren door 
formele en informele evaluatiemomenten. In de praktijk ontbreekt echter 
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de tijd en is de planning lastig. Ook geven journalisten elkaar nauwelijks 
feedback als gevolg van de, in de woorden van de geïnterviewden, nogal softe 
discussiecultuur, waarin men het moeilijk vindt elkaar kritiek te geven. 

Op het gebied van de responsiviteit is er een duidelijke wil om ‘de staat 
met de straat’ te verbinden, blijkend uit verschillende initiatieven zoals het 
verzorgen van online discussies en de interactie aan te gaan met het publiek. 
Echter in de praktijk blijkt dit moeilijk te verwezenlijken. Naast de logistieke 
problemen vinden journalisten het lastig om de juiste balans te vinden tussen 
informeren en luisteren. 

Concluderend kunnen we stellen dat sinds het kanteljaar 2002 het afleggen 
van publieke verantwoording en responsiviteit via een ‘top-down’-benadering 
uitgegroeid is tot centrale thema’s in het organisatiebeleid. Dit beleid is echter 
nog weinig zichtbaar op de redactie, waar men het nog moeilijk weet te 
integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

RTL Nieuws

Bij RTL Nieuws is het afleggen van verantwoording aan het publiek relatief 
beperkt en overwegend informeel geregeld. Kijkers kunnen klachten indienen 
en er bestaat een ongeschreven regel dat op deze klachten moet worden 
gereageerd, als een vorm van dienstverlening aan de klant. In de praktijk 
zorgt dit informele beleid ervoor dat journalisten weinig tijd besteden aan 
het reageren. Vaak vindt men dat een klacht uitsluitend het eigenbelang van 
de klager dient, of worden de klachten zo grof en beledigend gevonden dat 
journalisten zich nauwelijks geroepen voelen om te reageren. Bovendien 
vormt de tijdsdruk een belemmering om te antwoorden. Toch worden 
impliciet andere vormen van verantwoording ingezet om het vertrouwen van 
het publiek te winnen, zoals het transparanter maken van de journalistieke 
procedures en bronvermeldingen op de website.

Politieke verantwoording komt eigenlijk niet voor in het woordenboek van 
RTL Nieuws. Wat professionele verantwoording betreft, komen de journalisten 
op vaste tijdstippen samen om hun nieuwsprogramma’s te bespreken, plannen 
en evalueren. Naast deze formele momenten is er, mede door een kleinere 
redactie, een informele en vrij open feedbackcultuur, waarbij de discussie 
wordt gestimuleerd door de hoofdredacteur. Net als bij de Volkskrant en NOS 
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Nieuws zorgt de tijdsdruk er echter voor dat journalisten niet snel de tijd 
zullen nemen om het werk van hun collega’s kritisch te beschouwen. Liever 
gaan ze aan het werk voor hun volgende productie.

Responsief zijn naar het publiek is inherent aan de identiteit van de organisatie 
en zit daardoor ingebakken in structuur en cultuur. Rekening houden 
met het publiek heeft zowel een commercieel als een journalistiek motief. 
Onlangs nam RTL Nieuws bovendien online-instrumenten in gebruik om 
de betrokkenheid van het publiek te vergroten. Deze activiteiten bevinden 
zich echter nog in een experimentele fase. Journalisten zoeken  daarbij naar 
een balans tussen interactie met het publiek en behoud van onafhankelijkheid 
en professionele autoriteit.

Concluderend ligt de nadruk bij RTL Nieuws meer op het responsief zijn 
naar het publiek en minder op het actief verantwoording afleggen. Als enige 
van de drie onderzochte media is bij RTL Nieuws die responsiviteit ook 
behoorlijk geïnternaliseerd. De online mogelijkheden om het contact met het 
publiek te verbeteren worden echter nog niet optimaal benut. 

Algemene conclusies

Wat kan hier nu uit geconcludeerd worden? Het onderzoek laat zien dat, 
in tegenstelling tot de verwachting, mediaorganisaties maar ten dele ingaan 
op kritiek van politieke actoren en het publiek op hun functioneren. Zij 
beperken zich tot publieke en professionele verantwoording en zetten vooral 
in op responsiviteit, vooral ook als mogelijke oplossingen voor economisch 
structurele problemen en als methoden om de loyaliteit van de consument te 
herwinnen en te behouden. 

Mediaorganisaties hebben moeite met het toepassen van 
verantwoordingsinstrumenten. Terwijl de hoofdredacteuren nieuwe 
instrumenten hebben geïntroduceerd en publiekgericht beleid stimuleren als 
een reactie op druk van buitenaf, zijn de journalisten meer terughoudend en 
handelen ze hooguit reactief. In deze implementatiefase lijken de instrumenten 
voor het afleggen van verantwoording meer een symbool naar buiten toe dan 
een serieuze poging om het vertrouwen in hun functioneren te herstellen.
Aangezien responsiviteit meer een attitude is dan een formeel beleid en 
eerder pro-actief plaats vindt, lijkt dit beter aan te sluiten bij journalistieke 
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autonomie en autoriteit. Toch is de praktijk vaak weerbarstig. Journalisten 
betrekken uiteindelijk het publiek liever niet bij de selectie of inhoudsbepaling 
van nieuwsverhalen. Bovendien twijfelen journalisten soms aan de kwaliteit 
en de bedoeling van publieke reacties.

De cultuur binnen de journalistiek blijkt en blijft een bepalende factor bij het 
implementeren van de meeste instrumenten en maatregelen. Sommige vinden 
wel ingang, maar ze worden vrijwel nooit echt geïntegreerd in de organisatie. 
De behoefte aan meer openheid en een betere dialoog met het publiek wordt 
zeker onderkend en veel journalisten beschouwen dit inmiddels zelfs als 
noodzaak, maar journalisten zijn gewend om zonder invloed van buitenaf 
en vanuit hun eigen professionaliteit te werken. Rekenschap afleggen en 
rekening houden met het publiek worden ervaren als een aantasting van hun 
autonomie en professionele autoriteit. 

Desalniettemin toont dit onderzoek aan dat de journalistiek aan het veranderen 
is. De oudere generatie neemt nog steeds een vrij paternalistische houding 
aan, met weinig aandacht voor de mening van het publiek en een sterke 
hang naar de eigen onafhankelijkheid. Maar de huidige generatie journalisten 
zijn zich ervan bewust dat de relatie met het publiek noodzakelijk is en 
blijvend veranderd als gevolg van online-technologieën, commercialisering 
en maatschappelijke veranderingen. Journalisten voelen zich genoodzaakt te 
zoeken naar nieuwe manieren om de relatie met het publiek te behouden en 
te verbeteren. Uit de drie case studies blijkt dat de afgelopen jaren stappen zijn 
ondernomen om open, transparante en responsieve media te creëren. Het is 
nu de uitdaging om de plannen en instrumenten in de praktijk toe te passen 
en te internaliseren in de dagelijkse journalistieke praktijk.
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