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Nederlandse politici op Twitter: wie,
waarover, wanneer en met welk effect?
Inleiding
Het gebruik van sociale media neemt een steeds belangrijkere plaats in bij verkiezingscampagnes en in de politieke arena (Grant, Moon & Grant, 2010). In tegenstelling tot traditionele media geeft het internet en nieuwe media politici de kans om
direct te communiceren met burgers (Blumler & Gurevitch, 2001; Golbeck, Grimes
& Rogers, 2010; Parmelee & Bichard, 2011). Via Facebook, websites en Twitter kunnen burgers en politici met elkaar in gesprek gaan zonder tussenkomst van journalisten. Politici kunnen zichzelf op een positieve manier profileren en burgers kunnen vragen stellen. Het is dus niet verwonderlijk dat veel politieke organisaties deze
nieuwe vorm van communicatie hebben omarmd. Sinds het begin van deze eeuw
zetten politici en partijen nieuwe media fanatiek in tijdens verkiezingscampagnes
(Vergeer, Hermans & Cunha, 2013).
De opkomst van nieuwe media is ook onder sociale wetenschappers niet onopgemerkt gebleven (zie bijv. Wagner & Gainous, 2009; Gibson & McAllister, 2006).
Hoewel internationaal onderzoek inzicht geeft in zowel de inhoud van online politieke communicatie op nieuwe media (zie bijv. Foot & Schneider, 2006; Lilleker et
al., 2011) als de mogelijke gevolgen voor de burgers (zie bijv. Boulianne, 2009;
Kenski & Stroud, 2006; Shah, Cho, Eveland & Kwak, 2005), weten we nog relatief
weinig over de wijze waarop politici het internet en sociale media inzetten tijdens
verkiezingscampagnes. Wanneer twitteren politici en waarover? Er is daarnaast weinig bekend over de effectiviteit van sociale media. Het is bijvoorbeeld de vraag of het
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inzetten van sociale media door politici zal leiden tot meer (voorkeur)stemmen. Tot
op heden is onderzoek naar online campagne voeren met behulp van nieuwe media
voornamelijk gericht geweest op de inzet van websites en in mindere mate op
sociale media. Dat is begrijpelijk: websites zijn al langere tijd een veelgebruikt communicatiemiddel door politieke partijen. Toch is het juist belangrijk om naar sociale
media te kijken, omdat die (en dan met name Twitter) de afgelopen jaren zijn uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van verkiezingscampagnes (Parmelee &
Bichard, 2011; Tumasjan, Sprenger, Sandner & Welpe, 2010). Er is sporadisch
onderzoek gedaan naar de inhoudskarakteristieken van online politieke communicatie. Het is relatief onbekend in welke mate en op welke wijze politici online campagne voeren. Dit is een belangrijke vraag omdat recent onderzoek laat zien dat
bepaalde online campagnestrategieën en communicatievormen (inzet van interactieve en persoonlijke communicatie) effectief zijn. Burgers voelen zich aangetrokken tot bijvoorbeeld interactieve en persoonlijke communicatie. Wanneer zij op
interactieve en persoonlijke wijze communiceren met politici, dan leidt dat tot meer
politieke betrokkenheid bij burgers (Lee & Oh, 2012; Lee & Shin, 2012) en mogelijk
tot meer voorkeurstemmen voor een politicus (Kruikemeier, 2014). Het is daarentegen onbekend in welke mate politici ook daadwerkelijk op interactieve en persoonlijke wijze communiceren met burgers.
Samenvattend kunnen we stellen dat politici fanatiek gebruik maken van sociale
media. Toch is de huidige kennis over de campagnestrategieën van politici op
sociale media en de effectiviteit ervan oppervlakkig (zie voor een uitgebreide discussie Graham, Jackson & Broersma, 2014). Om deze lacune te dichten onderzoeken
wij de achtergrondkarakteristieken van politici die actief zijn op sociale media (in dit
onderzoek Twitter), de inhoud van hun berichten en mogelijke effecten. Met andere
woorden, we onderzoek waarover, wanneer en op welke wijze politici communiceren
op Twitter. Daarnaast zullen wij kort ingaan op de consequenties van Twitter. Heeft
het zin om te twitteren? Levert het meer voorkeurstemmen op? Het wetenschappelijke debat over de consequenties van sociale media bevat namelijk veel sceptische
geluiden: veel wetenschappers twijfelen of het inzetten van sociale media daadwerkelijk consequenties heeft (Hindman, 2008). We willen in dit onderzoek meer
inzicht geven in het verband tussen het inzetten van sociale media (en Twitter in het
bijzonder) en de effectiviteit ervan (in dit geval het aantal ontvangen stemmen). We
onderzoeken allereerst welke politici op Twitter campagne voeren. Vervolgens
onderzoeken we wanneer en op welke wijze politici Twitter inzetten tijdens de landelijke verkiezingen van 2010. Tot slot onderzoeken we of het gebruiken van
Twitter wat oplevert: leidt het tot meer voorkeurstemmen? Daarmee hopen we een
overzicht te geven van de online campagnestrategieën van politici en aan te sluiten
bij voorgaande studies die laten zien dat sociaalmediagebruik positieve consequenties heeft (Spierings & Jacobs, 2014; Jacobs & Spierings, 2014; Kruikemeier, 2014).
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Voor dit onderzoek zijn twee databronnen gebruikt: (a) een computergestuurde en
een handmatige inhoudsanalyse van tweets geplaatst door politici tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen van 2010, en (b) een geaggregeerde dataset met daarin alle voorkeurstemmen voor elke individuele politicus. In de volgende paragraaf wordt
bestaand onderzoek naar de inzet en de inhoudskarakteristieken van online campagnevoering besproken. Vervolgens formuleren we een hypothese over het effect
van Twitter op het aantal voorkeurstemmen. Tot slot bespreken we welke (persuasieve) rol Twitter kan spelen tijdens verkiezingscampagnes.

Politici die campagne voeren op Twitter
De afgelopen jaren zijn er diverse studies over Twitter gepubliceerd. Onderzoek laat
bijvoorbeeld zien dat politici in eerste instantie terughoudend waren: weinig politici
maakten gebruik van Twitter (Golbeck, Grimes & Rogers, 2010; Lassen & Brown,
2010; Vergeer et al., 2013). Dit veranderde na 2010. Steeds meer politici zetten Twitter in tijdens een campagne (Weber Shandwick, 2014). Bovendien hebben politici
steeds vaker eigen accounts in plaats van accounts die worden onderhouden door de
partij (Small, 2010). Hoewel Twitter aan populariteit heeft gewonnen, weten we nog
relatief weinig over de achtergrondkenmerken van politieke twitteraars. Het is vrij
onbekend welke politici Twitter inzetten en welke juist niet.
Bestaand onderzoek laat daarnaast zien dat het lastig is om te voorspellen wie Twitter gebruikt en wie niet (Lassen & Brown, 2011). Dit kan komen doordat de kosten
van het gebruik van Twitter laag zijn en het een toegankelijk medium is om te
gebruiken. Daardoor wordt Twitter door politici met verschillende achtergronden
gebruikt. Bovendien was Twitter tot een paar jaar geleden nog betrekkelijk onbekend (slechts een minderheid gebruikte Twitter – de ‘early adopters’) waardoor het
lastig was statistische voorspellingen te doen. Desalniettemin is er wel onderzoek
gedaan (Vergeer et al., 2013). Vrouwen en 35- tot 54-jarigen twitteren bijvoorbeeld
vaker (Jackson & Lilleker, 2013). Daarnaast zijn er een aantal ‘politieke factoren’ die
bepalen of een politicus wel of geen Twitter gebruikt. Vergeer en collega’s (2013)
vonden bijvoorbeeld in hun onderzoek dat politici die in eerdere verkiezingen succes hebben behaald vaker een Twitteraccount hadden dan minder succesvolle politici. Andere wetenschappers toonden aan dat politici met een zetel in het parlement
vaker een Twitteraccount hadden dan politici zonder zetel (Grant et al., 2010). Politici van grote partijen hebben bovendien vaker een Twitteraccount dan politici van
kleine partijen (Jackson & Lilleker, 2011). Tot slot blijkt dat populistische partijen
minder vaak Twitter gebruiken dan niet-populistische partijen (Graham et al.,
2014). Op basis van deze eerdergenoemde resultaten formuleren wij de volgende
hypothesen:
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H1a:
H1b:
H1c:
H1d:

Politici die hoger op de kieslijst staan gebruiken vaker Twitter dan politici die
lager op de kieslijst staan.
Politici die een zetel hebben in de Tweede Kamer gebruiken vaker Twitter dan
politici zonder zetel in de Tweede Kamer.
Politici van grote partijen hebben vaker een Twitteraccount dan politici van
kleine partijen.
Politici van populistische partijen hebben minder vaak een Twitteraccount
dan politici van niet-populistische partijen.

Inhoud van campagne voeren op Twitter
In de inleiding bespraken we al kort dat er nog weinig bekend is over de online
communicatiestrategieën van politici tijdens verkiezingscampagnes (voor een uitzondering, zie Graham et al., 2014). Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de
online campagnestrategieën en communicatievormen van politici, aangezien onderzoek aantoont dat de strategie ertoe doet. Met name een interactieve en een
persoonlijke benadering naar burgers kan leiden tot meer politieke betrokkenheid.
Burgers voelen zich aangetrokken tot interactieve en persoonlijke communicatie.
Wanneer zij op dergelijke wijze communiceren met politici kan dit leiden tot meer
politieke betrokkenheid bij burgers (Lee & Shin, 2012; Lee & Oh, 2012) en eventueel
voorkeurstemmen voor een politicus (Kruikemeier, 2014; Kruikemeier, Van Noort,
Vliegenthart & De Vreese, 2013). Het is onbekend in hoeverre politici gebruik
maken van deze communicatievormen. Als we wel weten hoe vaak politici bepaalde
communicatievormen en strategieën toepassen dan kunnen wij ook beter reflecteren op het belang van de strategie. Wanneer een strategie effectief is, maar hij wordt
nauwelijks toegepast dan is de strategie immers ook minder belangrijk.
Recentelijk zijn enkele studies verschenen die de inhoud van tweets (geplaatst door
politici) hebben onderzocht. Golbeck en haar collega’s (2010) onderzochten bijna
6000 tweets van politici en vonden dat politici veel informatie geven over zichzelf
(en juist minder over politieke onderwerpen). Hun bevinding sluit aan bij een
bewering van Van Santen en Van Zoonen (2010). Zij wijzen erop dat nieuwe media
sterk gepersonaliseerd zijn. Politieke personalisatie betekent dat de focus van politieke partijen en instellingen verschuift naar individuele politici (Adam & Maier,
2010; Rahat & Sheafer, 2007). Emoties van een politicus of politica, zijn of haar
competenties en privéleven komen steeds meer op de voorgrond. Deze verschuiving, die volgens velen al lang gaande is, lijkt versterkt te worden door nieuwe
media zoals Twitter (Small, 2010). Individuele politici maken steeds vaker gebruik
van nieuwe media om te communiceren met kiezers (Kruikemeier et al., 2013, Van
Santen & Van Zoonen, 2010). Zij zijn in het bezit van een eigen sociaalmediaprofiel
en/ of onderhouden een eigen website of weblog. Bovendien plaatsen politici vaak
informatie over hun eigen privéleven op Twitter (Parmelee & Bichard, 2012). Dus
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niet alleen de communicatiekanalen worden daarmee persoonlijker, ook de wijze
waarop zij communiceren.
Tijdens verkiezingen worden ook andere onderwerpen aangesneden (Parmelee &
Bichard, 2012). Onderzoek laat zien dat Twitter gebruikt wordt voor verschillende
doeleinden. Zo is een belangrijk onderwerp uiteraard de aanstaande verkiezing.
Deze tweets over de verkiezingscampagne kunnen zowel strategische onderwerpen
(zoals informatie over peilingen) als inhoudelijke onderwerpen bevatten (zoals
informatie over politieke kwesties; Parlemee & Bichard, 2012; Small, 2010). Door
deze informatie kunnen burgers zich op een nieuwe en toegankelijke wijze op de
hoogte stellen van politieke kwesties, standpunten en issues. Daarnaast kunnen
tweets ook gaan over activiteiten die tijdens de verkiezingscampagne plaatsvinden
(zoals verkiezingsbijeenkomsten of debatten) of worden tweets juist ingezet om kiezers te mobiliseren (bijv. kiezers aansporen om te stemmen). Verder bevatten
tweets vaak links naar informatie waardoor ze lijken op minipersberichten (Golbeck
et al., 2010). Deze links zijn vaak verwijzingen naar andere media, zoals nieuwsberichten en televisie-uitzendingen. Wij verwachten daarom dat in tweets vaak gerefereerd wordt aan nieuwsberichten.
Hoewel eerder onderzoek laat zien dat de onderwerpen en de gebruiksdoeleinden
van Twitter zeer divers zijn, heeft eerder onderzoek vooral betrekking op Amerikaans en Canadees onderzoek. Het is de vraag in hoeverre deze onderwerpen ook
aanwezig zijn in Nederlandse tweets. Om die reden hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
OV1: Over welke onderwerpen communiceerden politici op Twitter?
Uiteraard is het natuurlijk de vraag wanneer wordt getweet over welke onderwerpen. Activiteiten op Twitter vinden natuurlijk niet plaats in een vacuüm maar
worden juist beïnvloed door media en politieke evenementen (Bruns & Burgess,
2011). Deze events beïnvloeden wanneer en waarover getweet wordt. Grote (live)televisie-uitzendingen en politieke evenementen (tijdens de verkiezingsperiode) zijn
vanzelfsprekend de (lijsttrekkers)debatten. Recentelijk hebben onderzoekers laten
zien dat er een duidelijk verband is tussen Twitter en ‘mainstream’ media (Bruns &
Burgess, 2011; Larsson & Moe, 2012). Zij vonden dat er tijdens de uitzending van
televisiedebatten aanzienlijk meer wordt getwitterd door het publiek dan op andere
dagen. Dit wijst erop dat activiteit op Twitter beïnvloed wordt door (politieke) events
in traditionele media. Wij verwachten dat dit ook geldt voor politici. Veel mensen
kijken naar de televisiedebatten. Het is dus een uitgelezen moment voor politici om
in contact te komen met burgers. Er is immers een evenement dat de aandacht (en
een groot publiek) trekt. Wij verwachten daarom dat op de dagen waarop de televisiedebatten worden uitgezonden meer wordt getweet dan op andere dagen. Bovendien
verwachten we dat de onderwerpen die besproken worden ook beïnvloedt worden
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door wat er aan de orde is in traditionele media. Kortom: niet alleen de debatten zelf
maar ook de inhoud is van invloed op de online discussies op Twitter. Tijdens de
televisiedebatten zal er dus ook meer getweet worden over de debatten.
H2a:
H2b:

Tijdens de dagen waarop een televisiedebat werd uitgezonden werden meer
tweets gepost dan op de dagen waarop geen televisiedebat werd uitgezonden.
Tijdens de dagen waarop een televisiedebat werd uitgezonden werden meer
tweets over de verkiezingscampagne gepost dan op de dagen waarop geen televisiedebat werd uitgezonden.

De wijze van campagne voeren op Twitter
Met de opkomst van sociale media is de wijze waarop politici communiceren ook
sterk veranderd. Veel wetenschappers zijn het met elkaar eens dat door de opkomst
van het internet de communicatie interactiever is geworden. Sundar, Kalyanaraman
en Brown (2003) benadrukken bijvoorbeeld dat interactiviteit een belangrijk element is van nieuwe media. Interactiviteit kan kortweg gedefinieerd worden als tweewegscommunicatie: een zender (in dit onderzoek een politicus) kan direct communiceren met de ontvanger (de kiezer) en andersom (Tedesco, 2007). Deze directe
manier van communiceren (gesprek voeren) zorgt ervoor dat sociale media fundamenteel verschillen van traditionele vormen van media (zoals televisie of kranten).
Traditionele media bieden informatie aan zonder dat een ontvanger direct kan reageren.
De meeste studies die de mate van interactiviteit onderzochten in online politieke
communicatie keken vooral naar partijwebsites (Sundar et al., 2003; Warnick,
Xenos, Endres & Gastil, 2005) en in mindere mate ook naar Twitter (Lee & Shin,
2012; Parmelee & Bichard, 2011). Toch laten al deze studies zien dat de communicatie via nieuwe media interactief is (Stromer-Galley & Foot, 2002). Omdat Twitter bij
uitstek een medium is dat directe communicatie faciliteert (Parmelee & Bichard,
2011), verwachten wij dat de communicatie op Twitter een hoge mate van interactiviteit zal bevatten. Aan de andere kan laten Golbeck en haar collega’s (2010) zien
dat politici niet altijd de mogelijkheden van sociale media gebruiken: nog maar weinig politici communiceren direct met burgers via Twitter. Op basis van deze overweging hebben wij een tweede onderzoeksvraag geformuleerd:
OV2:

In welke mate wordt in de tweets van politici gebruik gemaakt van directe
communicatie?
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Effecten van campagne voeren op Twitter
Onderzoek op het gebied van nieuwe media en de effecten op burgers laat over het
algemeen positieve effecten zien (voor een overzicht, zie Boulianne, 2009). Verschillende communicatiewetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat het internet
en sociale media een mobiliserende werking kunnen hebben op de politieke betrokkenheid van burgers (Kenski & Stroud, 2006; Kruikemeier, et al., 2013) en de
bereidheid van burgers om hun stem uit te brengen (Tolbert & McNeal, 2003). Op
basis van de rationele-keuzetheorie (Bimber, 2003), wordt vaak beargumenteerd dat
nieuwe media politieke informatie op een laagdrempelige wijze aanbieden. Bovendien zijn de kosten om gebruik te maken van het internet laag. Deze technologische
voordelen maken het voor kiezers makkelijk om politieke informatie en meningen
uit te wisselen, wat de politieke interesse en politieke discussie onder burgers zou
kunnen bevorderen (voor een bespreking van de literatuur, zie Donsbach & Mothes,
2013). Als gevolg daarvan worden burgers meer bij de politiek betrokken (Shah
et al., 2005; Wang, 2007).
Verschillende onderzoeken ondersteunen deze beweringen. D’Alessio toonde al in
1997 dat er een verband is tussen online campagne voeren en verkiezingsuitslagen.
Zijn onderzoek laat zien dat er een positief verband is tussen het hebben van een
website en het aantal stemmen: politici die niet over een website beschikten kregen
aanzienlijk minder stemmen dan politici die juist wel een website hadden (D’Alessio, 1997). Latere studies bevestigen deze bevindingen. Een studie die werd uitgevoerd tijdens de Australische nationale verkiezingen in 2004 toont aan dat online
campagne voeren een positieve invloed heeft op het aantal stemmen: politici die tijdens een verkiezingscampagne online campagne voerden ontvingen meer stemmen
dan politici die dat niet deden (Gibson & McAllister, 2006). Wagner en Gainous
(2009) tonen eveneens aan dat aanwezigheid op het web door een politicus een significante voorspeller is van het totale aantal stemmen voor bepaalde politici. Ook
Gibson en McAllister (2011) tonen twee jaar later aan dat het gebruik van nieuwe
media een positieve invloed heeft op de electorale steun. Spierings en Jacobs (2014)
vonden een klein significant interactie-effect van sociaalmediagebruik door politici
en het aantal volgers op de voorkeurstemmen van individuele politici. Met andere
woorden, naarmate een politicus een groter aantal volgers heeft én veel twittert, zal
het aantal voorkeurstemmen toenemen.
Er zijn ook wetenschappers die sceptisch zijn. Park en Perry (2008) wijzen er bijvoorbeeld op dat politieke websites vooral gericht zijn op mensen die al betrokken
zijn bij de politiek. Zij tonen aan dat het bezoeken van websites een effect had op
verschillende vormen van politieke participatie (dat wil zeggen het doneren van
geld, het versturen van politieke e-mails en het overtuigen van anderen om te gaan
stemmen). Mensen die een website bezochten gingen echter niet vaker stemmen
dan mensen die geen website bezochten. Met andere woorden, online campagne
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voeren zou geen invloed hebben op het wel of niet gaan stemmen, maar wel op
andere vormen van politieke participatie. Bovendien maken nog steeds relatief weinig mensen gebruik van Twitter (Spierings & Jacobs, 2014). Het effect van sociale
media op het aantal ontvangen voorkeurstemmen zal dus ook erg klein zijn.
Ons onderzoek richt zich op de effecten van het inzetten van Twitter door politici.
Twitter is uiteraard een ander online platform dan websites en valt onder de categorie sociale media. Twitter wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het rechtstreeks verzenden en lezen van korte berichten. Websites hebben een meer gevarieerde inhoud,
met bijvoorbeeld nieuwsberichten, foto’s of fora en worden niet hoofdzakelijk
gebruikt voor sociale interactie. Het is dus ook de vraag of de effecten van het inzetten van Twitter vergelijkbaar zijn met het inzetten van politieke websites. Recent
onderzoek lijkt dat wel te suggereren: politici die Twitter gebruiken tijdens een campagne lijken meer (voorkeur)stemmen te krijgen (Lee & Shin, 2012; Parmelee &
Bichard, 2011; Spierings & Jacobs, 2014).
Als uitgangspunt voor de mogelijke invloed van het inzetten van Twitter door politici op de ontvangen voorkeurstemmen gebruiken we de social presence theory.
Recente studies tonen aan dat deze theorie belangrijk is in het verklaren van de
mogelijke effecten. Eerder experimenteel onderzoek laat namelijk zien dat communicatie van politici op Twitter – communicatie die vaak interactief en persoonlijker
is – lezers het idee geeft dat een politicus ‘present’ is (Lee & Oh, 2012; Lee & Shin,
2012). Deze aanwezigheid zorgt ervoor dat de lezers positief tegen de politicus aankijken en graag op de twitterende politicus willen stemmen. ‘Social presence’ reflecteert de mate waarin een lezer voelt dat een ander (in dit geval de politicus) dichtbij
is en dat er gelegenheid is voor de lezer om deel te nemen aan een echt gesprek (Lee
& Shin, 2012; Short, Williams & Christie, 1976; Tanis & Postmes, 2003; Tanis,
2003). Met andere woorden, Twitter zorgt ervoor dat een lezer van de tweet het
gevoel heeft dat een politicus dichtbij is en dat de lezer zich door de interpersoonlijke communicatie meer betrokken voelt. Hoewel de opzet van experimenteel
onderzoek ons in staat zou stellen deze onderliggende mechanismen te toetsen, zijn
de bevindingen met deze methode vaak beperkt generaliseerbaar. In dit onderzoek
maken we gebruik van bestaande data. Daarmee sluiten wij eventuele problemen
met de externe validiteit uit. We veronderstellen wel dat de social presence theory hier
wel van belang is. Onze hypothese luidt:
H3:

Politici die Twitter gebruiken tijdens een verkiezingscampagne zullen meer
voorkeurstemmen krijgen dan politici die geen gebruik maken van Twitter tijdens een verkiezingscampagne.
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Methode
We gebruiken twee datasets om de onderzoeksvragen te toetsen. De eerste dataset
bestaat uit de tweets die politici gepost hadden tijdens campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2010 (voor de inhoudsanalyse). De tweede dataset bevatte
alle voorkeurstemmen voor elke specifieke politicus (voor de effectanalyse; zie ook
Kruikemeier, 2014).

Inhoudsanalyse
Dataverzameling

Het adviesbureau PolitiekOnline heeft voor ons tweets van politici verzameld. De
Twitteraccounts van 177 politici van acht politieke partijen (SP, GroenLinks, PvdA,
ChristenUnie, D66, CDA, VVD en PVV) zijn gevolgd.
Onderzoeksperiode

Voor deze studie onderzoeken we de tweets die vanaf drie weken voor de verkiezingen zijn geplaatst. De verkiezingen vonden plaats op woensdag 9 juni 2010. De
startdatum van de onderzoeksperiode is de dag waarop het eerste radiodebat plaatsvond (21 mei). De einddatum is de dag van de verkiezingen. Daarmee is de onderzoeksperiode duidelijk afgebakend. Tijdens deze periode werden er 14.366 tweets
geplaatst door 168 politici van acht politieke partijen.
Steekproef

Een aselecte steekproef van het aantal tweets zijn opgenomen in de inhoudsanalyse.
In totaal zijn 572 tweets handmatig gecodeerd (4% van het totale aantal tweets).
Voor de computergestuurde inhoudsanalyse was geen steekproef nodig.
Onderzoekseenheid

De onderzoekseenheid in de inhoudsanalyse was de tweet. Een tweet kan meerdere
onderwerpen bevatten. Zo kan een tweet bijvoorbeeld over de verkiezingscampagne
gaan maar tegelijkertijd ook een mobiliserend karakter hebben.
Coderingsprocedure

Het codeerwerk is uitgevoerd door drie Nederlandse codeurs. Na uitvoerige training
hebben de drie codeurs honderd tweets dubbel gecodeerd. Op basis van deze dubbelcoderingen is de intercodeurbetrouwbaarheid uitgerekend.
Onderwerpen

Om vast te stellen waar politici over tweeten tijdens de verkiezingscampagne, zijn
verschillende onderwerpen gecodeerd. De onderwerpen zijn gebaseerd op een codebook dat eerder is gebruikt in een onderzoek van Parmelee en Bichard (2011). De
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volgende onderwerpen zijn gecodeerd: (1) focus op het persoonlijke (privé)leven van
de politicus, (2) focus op specifieke evenementen en activiteiten in de verkiezingscampagne, (3) oproep om politiek actief te worden, (4) focus op opiniepeilingen,
(5) verwijzing naar algemene nieuwsfeiten, en (6) verwijzing naar politieke standpunten. De intercodeurbetrouwbaarheid was goed. De procentuele overeenkomst
tussen de drie codeurs lag tussen de 76,7% en 99,3% voor deze items.
Communicatievorm

Interactiviteit werd gemeten door middel van een automatische inhoudsanalyse,
waarbij alle @-vermeldingen werden geteld. Wanneer een @-vermelding gevolgd
door een twitternaam wordt gebruikt, dan wordt een andere ‘twitteraar’ aangesproken. In feite ontstaat er dan een gesprek. Vanwege de automatische inhoudsanalyse
was het niet nodig om de intercodeurbetrouwbaarheid uit te rekenen.

Voorkeurstemmen
Om vast te stellen of het gebruik van Twitter leidde tot meer stemmen, zijn de voorkeurstemmen van politici verzameld. Deze gegevens staan vermeld in het procesverbaal van het centraal stembureau die de uitslag van de verkiezing vaststelt (Kiesraad, 2010). Op basis van deze gegevens zijn de voorkeurstemmen van 446 politici
van acht politieke partijen achterhaald. Omdat de afhankelijke variabele (aantal
voorkeurstemmen; variërend van 32 tot 1.617.636; M = 20.239,49, SD =
140.981,80) scheef verdeeld is hebben we een logtransformatie uitgevoerd, om zo
de distributie te normaliseren (Field, 2009).
Naast het aantal voorkeurstemmen is ook een aantal andere gegevens uit het procesverbaal gehaald. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat er een aantal belangrijke
voorspellers zijn die het aantal voorkeurstemmen voor een politicus bepalen (zie
bijv. Wauters, Weekers & Maddens, 2010). Deze voorspellers worden ook in dit
onderzoek meegenomen: sekse (0 = man, 65%; 1 = vrouw, 35%), positie op de lijst
(variërend van 1 tot 75; M = 30,27, SD = 18,97), de eerste vrouw (1 = eerste vrouw op
de lijst, 2%; 0 = niet eerste vrouw op de lijst, 98%), de laatste kandidaat (1 = laatste
kandidaat op de lijst, 2%, 0 = niet de laatste kandidaat op de lijst, 98%), en de
Tweede Kamerstatus van een politicus (1 = zittend Kamerlid, 28%; 0 = niet-zittend
Kamerlid, 72%). Een andere belangrijke voorspeller is de bekendheid van de politicus. ‘Bekendheid’ werd als volgt gemeten. We onderzochten in de Lexis-Nexis Academic database hoeveel Nederlandstalige artikelen de naam van elke specifieke politicus of politica bevatte (in de periode vanaf 3 maart 2010 tot en met 9 juni 2010).
Hoe vaker de naam van de politicus werd genoemd, hoe populairder de politicus
(variërend van 0 tot 4.677; M = 98,80, SD = 435,42). Deze zichtbaarheidsmaat is
meegenomen als proxy voor de bekendheid van een politicus. Verder hebben we
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gemeten of een politicus een Twitteraccount heeft of niet (0 = geen Twitteraccount,
60%; 1 = wel Twitteraccount; 40%).

Resultaten
Het eerste doel van deze studie was de achtergrondkarakteristieken van politici die
twitteren te onderzoeken (hypothese 1a tot en met 1d). Uit de resultaten van de analyses blijkt dat minder dan de helft van de politici een Twitteraccount (39,7%) heeft.
Er blijken weinig verschillen te bestaan tussen de gebruikers en de niet-gebruikers
van Twitter (zie tabel 1). Zowel vrouwelijke als mannelijke politici hebben een Twitteraccount. Wel blijkt dat politici die hoger op de kieslijst staan vaker een Twitteraccount te hebben dan politici die lager op de kieslijst staan (hypothese 1a wordt
ondersteund). Het maakt uit of de politicus een nieuwkomer is of tijdens de verkiezingen in de Tweede Kamer zat. Nieuwkomers hebben vaker een Twitteraccount
(hypothese 1b wordt niet ondersteund). De resultaten laten zien dat ‘bekende’ politici ook vaker Twitter inzetten tijdens een verkiezingscampagne. Kortom: de populariteit van een politicus lijkt sterk samen te hangen met het wel of niet hebben van
een Twitteraccount. Verder zien we dat zowel politici van grote als kleine partijen
Twitter gebruiken. Enkel politici van de ChristenUnie maken minder gebruik van
Twitter (geen ondersteuning hypothese 1c). Tot slot blijkt uit de resultaten dat politici van populistische partijen (SP en PVV) minder vaak gebruikmaakten van
Twitter dan de niet-populistische partijen (behalve ChristenUnie). Deze laatste
bevinding ondersteunt hypothese 1d.
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Tabel 1.
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Voorspelling achtergrondkenmerken van politici die Twitter inzetten (een Twitteraccount hebben)

Twitteraccount
Constante

B

OR

(SE)

– ,266

,766

(,54)

,057

1,059

(,22)

Sekse (ref. = man)
Positie op de kieslijst

– ,031***

,969***

(,01)

Eerste vrouw op de kieslijst

– ,983

,374

(,88)

Laatste politicus op de
kieslijst

– ,087

,916

(,90)

,001*

1,001*

(,00)

– ,717*

,488*

(,33)

1,107*

3,026*

(,44)

Bekendheid in de traditionele media
Zittend Kamerlid
CDA (ref. = SP)
ChristenUnie

,271*

1,311*

(,46)

D66

1,080*

2,946*

(,45)

GroenLinks

1,604**

4,973**

(,54)

1,427**

4,166**

(,44)

,502

(,54)

3,783**

(,42)

PvdA
PVV
VVD
N
Totaal Nagelkerke R2

– ,689
1,331**
446
,192

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001, tweezijdig getoetst

Het tweede doel van het onderzoek was te onderzoeken waarover politici communiceren op Twitter. Welke onderwerpen snijden politici aan op Twitter (onderzoeksvraag 1)? Uit beschrijvende analyses blijkt dat politici vaak twitteren over de verkiezingscampagne (27,6%), hun privéleven (14,2%) en algemene nieuwsfeiten (13,8%).
De tweets gaan minder vaak over de politieke standpunten (9,6%) en opiniepeilingen (3,0%). Opvallend is dat Twitter niet gebruikt wordt om mensen te activeren.
Slechts 5,4% van de tweets bevat een oproep om actief te worden in de verkiezingscampagne. Ook hebben we onderzocht in welke periode politici twitteren. In figuur
1 zijn duidelijke uitschieters te zien. Deze pieken hangen samen met verkiezingsdebatten die werden uitgezonden op televisie. Op dagen waarop een verkiezingsdebat
plaatsvond werd meer getwittered (M = 995,50; SD = 175,17) dan op dagen waarop
geen verkiezingsdebat plaatsvond (M = 616,33; SD = 162,88, t (17) = –4,08,
p < 0,001). Op 23 mei, 26 mei, 7 juni en 8 juni vonden namelijk grote televisiedebatten plaats. Dit kan een verklaring zijn voor het grote aantal tweets op deze dagen.
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Figuur 1.

Onderwerpen in tweets van politici

We hebben 2 juni niet meegenomen in de analyses omdat op die dag een zogenoemd ‘socialemediadebat’ plaatsvond, waarbij politici online in debat gingen met
burgers. Wanneer we 2 juni wel meenemen vinden we dezelfde significante resultaten. Tot slot hebben we de onderzocht wanneer over welke onderwerpen werd
gesproken. Uit de resultaten blijkt dat er op dagen waarop een televisiedebat plaatsvond ook meer getwitterd werd over de debatten (verkiezingscampagne; M = 15,75;
SD = 5,97), dan op andere dagen (M = 4,60; SD = 3,09, t (17) = –5,27, p < 0,001).
Daarnaast werden er op televisiedebatdagen ook meer tweets verstuurd door politici
die bedoeld waren om burgers te mobiliseren actief te worden (mobilisatie; M =
3,25; SD = 1,71 en niet-mobilisatie: M = 0,93; SD = 0,96, t (17) = –3,65, p = 0,002).
Deze resultaten ondersteunen hypothese 2a en 2b.
Het derde doel van deze studie was te onderzoeken in hoeverre politici interactief
communiceren op Twitter (onderzoeksvraag 2). Figuur 2 laat zien dat politici over
het algemeen vrij interactief zijn in hun communicatie op Twitter: bijna een derde
van alle tweets was interactief (30,0% van de tweets bevatte een @-vermelding).
Interactiviteit lijkt ook sterk samen te hangen met de debatten die werden gevoerd.
Wanneer er een debat plaatsvond werden ook meer interactieve tweets verstuurd.
Om hypothese 3 te onderzoeken werden hiërarchische regressieanalyses gebruikt
(zie tabel 2). Tabel 2 kan als volgt gelezen worden: in model 1 zijn de controlevariabelen toegevoegd en in model 2 de belangrijkste voorspeller. Nadat we in model 2
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Mate van interactiviteit in tweets van politici

de voorspeller ‘het hebben van een Twitteraccount’ toevoegden, zagen we dat het
inzetten van Twitter een significante voorspeller was voor het aantal voorkeurstemmen (ß = .100), Met andere woorden, het inzetten van Twitter tijdens de verkiezingscampagne leverde meer voorkeurstemmen op. De totale verklaarde variantie
van het model als geheel was 67,9%. De toegevoegde verklaringskracht van de inzet
van Twitter is 0,9% van de totale variantie. Aan de ene kant is het effect dus redelijk
beperkt. Aan de andere kant is er voor een politicus wel winst te behalen: het loont
om Twitter in te zetten tijdens een verkiezingscampagne. Het effect is significant,
zelfs als we controleren voor een groot aantal andere verklaringen.
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Tabel 2.

Effecten van de inzet van Twitter op het aantal voorkeurstemmen

Model 1

Model 2

B
Constante

6,422***

Sekse (ref. = man)

β

B
6,253***

(SE)
(,180)

,533***

,512***

,143***

(,099)

– ,027***

– ,026***

– ,285***

(,003)

Eerste vrouw op de
kieslijst

1,982***

2,052***

,159***

(,362)

Laatste politicus op
de kieslijst

1,225***

1,238***

,096***

(,353)

,002***

,002***

,421***

(,000)

1,079***

1,107***

,291***

(,120)

,348***

,100***

(,096)

Positie op de kieslijst

Bekendheid traditionele media
Zittend Kamerlid
Twitteraccount
Aangepaste R2

,670

Toename R2 (%)
N

,679
0,9***

445

445

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001, eenzijdig getoetst, zie ook Kruikemeier, 2014

Conclusie en discussie
Dit artikel onderzocht waarover, wanneer en op welke wijze politici communiceren op
Twitter. Daarnaast hebben we onderzocht of de inzet van Twitter ook meer stemmen oplevert. Daarmee is dit onderzoek exploratief van aard. Het onderzoekt de
campagnestrategieën en communicatievormen van politici en het onderzoekt of de
inzet van Twitter effectief is. Daarmee hoopten we meer inzicht te krijgen in de
online campagnestrategieën van politici en hopen we aan te sluiten bij voorgaande
studies die laten zien dat sociaalmediagebruik positieve consequenties heeft
(Spierings & Jacobs, 2014; Kruikemeier, 2014).
Deze studie bevestigt dat Twitter relatief populair is onder politici (ook in 2010). Dit
geeft aan dat Twitter een belangrijk platform is voor politici (Graham et al., 2014) en
dat het ook steeds belangrijker wordt. Door Twitter in te zetten kunnen zij op een
unieke wijze communiceren met kiezers. Een andere belangrijke bevinding is dat
de onderwerpen op Twitter niet altijd politiek of zakelijk zijn. De onderwerpen
waarover politici posten op Twitter zijn divers. Politici posten vaak over de verkiezingscampagne en hun privéleven. Deze laatste bevinding bevestigt eerder onderzoek van Golbeck en collega’s (2010). Dit onderzoek laat zien dat nieuwe media
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steeds vaker worden ingezet voor individuele promotiedoeleinden. Opvallend is dat
politici de mogelijkheden van nieuwe media lijken te benutten: ze communiceren
op een interactieve wijze met hun publiek. Dit resultaat laat wederom zien dat interactiviteit een belangrijk kenmerk is van nieuwe media (Sundar et al., 2003). Helaas
kunnen we geen uitspraken doen over de communicatiepartners van politici. We
weten niet of politici ook daadwerkelijk in gesprek gaan met burgers. Toch wijst
recent onderzoek erop dat politici wel degelijk in gesprek gaan met burgers
(Graham et al., 2014). In meer dan 60,0% van de tweets worden burgers aangesproken (zie Graham et al., 2014 voor uitgebreide gegevens). Tot slot zien we ook dat
offline gebeurtenissen de publieke opinie online kan beïnvloeden. Er bestaat een
duidelijk verband tussen Twitter en (events in) traditionele media (Larsson & Moe,
2012). Op debatdagen werd meer getwitterd dan op andere dagen en op die dagen
werd er ook meer getwitterd over de verkiezingscampagne. De meest interessante
bevinding is dat de inzet van Twitter van toegevoegde waarde kan zijn voor politici.
Politici die Twitter inzetten tijdens de campagne kregen meer voorkeurstemmen
dan politici die dit niet deden. Dit resultaat bevestigt de verwachte relatie tussen het
inzetten van Twitter door politici en electorale steun. De relatie blijft bestaan als we
controleren voor vrijwel alle gebruikelijke variabelen die het aantal voorkeurstemmen voorspellen (Spierings & Jacobs, 2014; Wauters et al., 2010).
Voordat de implicaties van dit onderzoek worden besproken, willen wij enkele
belangrijke kanttekeningen maken. Sinds het begin van de 21e eeuw is er veel
onderzoek gedaan naar de (mogelijke) effecten van het internet. Deze studies benadrukten keer op keer dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van eventueel gevonden effecten (D’Alessio, 1997; Gibson & McAllister, 2006; Vliegenthart
& Van Noort, 2010). Er zijn twee redenen waarom we voorzichtig moeten zijn. Ten
eerste kan het wel of niet inzetten van Twitter ook een proxy zijn voor de professionalisering van de hele verkiezingscampagne. Het kan zijn dat politici die Twitter
inzetten ook intensiever gebruik maken van andere online platforms. D’Alessio
(1997) bespreekt deze kanttekening gedetailleerd: ook hij vindt in zijn onderzoek
dat het inzetten van websites tijdens een verkiezing leidt tot meer stemmen. Hij
merkt op dat het inzetten van websites door politici een onderdeel is van een hele
reeks van (online) strategieën van een politicus. De optelsom van al deze activiteiten
worden gereflecteerd in het inzetten van websites (D’Alessio, 1997). Hiervan zou
ook sprake kunnen zijn in dit onderzoek: het inzetten van Twitter kan een proxy
zijn voor alle (online) campagnestrategieën van een politicus. Ten tweede is het
bereik van Twitter beperkt: relatief weinig mensen gebruiken Twitter. Het bereik
van een televisie-uitzending (zoals een verkiezingsdebat) is bijvoorbeeld veel groter.
Toch wil de beperkte reikwijdte van Twitter niet suggereren dat Twitter totaal geen
effect genereert op het aantal voorkeurstemmen. Spierings en Jacobs (2014) laten
zien dat het effect van Twitter op het aantal voorkeurstemmen marginaal maar wel
significant is. In dat opzicht sluiten de uitkomsten van ons onderzoek aan bij Spier-
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ings en Jacobs (2014): er bestaat een klein verband tussen Twittergebruik door politici en het aantal stemmen dat zij ontvangen.
Er is ook een andere verklaring voor het verband tussen Twittergebruik en het aantal ontvangen voorkeurstemmen mogelijk. Lee en Shin (2012) en Lee en Oh (2012)
hebben laten zien dat interactieve communicatie op Twitter of communicatie die
veel verwijzingen bevat naar het persoonlijke leven van een politicus zal leiden tot
meer stemmen. In hun onderzoek toonden zij aan dat dergelijke communicatie kan
leiden tot een hogere social presence. Deze gevoelens van social presence (het gevoel
dat de politicus dichtbij is) kunnen vervolgens leiden tot sterkere stemintenties voor
die specifieke politicus. Omdat we gebruik maken van geaggregeerde gegevens,
konden wij deze onderliggende processen (mediatoren zoals social presence) niet
onderzoeken. Toekomstig experimenteel onderzoek zou moeten nagaan in hoeverre
de social presence theory de effecten kunnen verklaren.
Tot slot rijst de vraag in hoeverre deze effecten gewenst zijn. Wanneer tweets enkel
gebruikt worden om kiezers te ‘verleiden’ in plaats van hen te informeren (Huber &
Arceneaux, 2007) zorgt de communicatie via Twitter er niet voor dat kiezers meer
kennis opdoen. Anderzijds denken wij dat tweets er niet voor zorgen dat kiezers
ineens op een compleet andere partij stemmen. Het is waarschijnlijker dat de kiezers nog steeds stemmen op dezelfde partij, maar dan voor een andere kandidaat.
De inzet van Twitter tijdens verkiezingen is belangrijk. Steeds meer politici zetten
Twitter in en bovendien is de communicatie persoonlijk en interactief. De inzet van
Twitter heeft daarnaast consequenties: de inzet kan leiden tot meer voorkeurstemmen. In hoeverre de gevonden effecten in de toekomst blijven bestaan is moeilijk te
zeggen. De inzet van Twitter kan misschien nog verder stijgen, maar zal uiteindelijk
zijn hoogtepunt bereiken. Wanneer alle politici Twitter inzetten tijdens een verkiezingscampagne zal het effect van Twitter ook verdwijnen. Dan is het relevanter om
naar de effecten van de inhoud te kijken en niet alleen naar de effecten van het
gebruik.
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