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 Samenvatting  1
De wereldwijde financiële crisis zorgde voor een hernieuwde aandacht voor financiële journalistiek 

en de manier waarop financieel-economisch nieuws in beeld wordt gebracht. Experten zijn een 

veelvoorkomende nieuwsbron bij dit onderwerp, aangezien het vaak om complexe informatie gaat 

die bijkomende duiding nodig heeft. Er is echter weinig geweten over wie deze experten in het 

financieel-economisch nieuws precies zijn en wat voor informatie ze geven. Bovendien zijn de 

experten afkomstig uit een bepaald type organisatie, en de vraag is of deze organisatorische 

achtergrond hun uitspraken beïnvloedt.  

Dit onderzoek beantwoordt deze vragen aan de hand van een uitgebreide inhoudsanalyse van alle 

financieel-economische nieuwsitems uit de 19u-journaals van zowel Eén (openbare omroep) als VTM 

(commerciële omroep). In totaal werden 1.038 financieel-economische nieuwsitems uit de periode 

van 2003 tot maart 2013 waarin een expert aan bod komt, geanalyseerd.  

Uit de resultaten blijkt dat experten populaire sprekers zijn in economisch nieuws, en dat hun 

aandeel stijgt in crisistijd. Over het algemeen zijn er weinig verschillen vast te stellen tussen Eén en 

VTM, dezelfde experten keren terug op beide zenders. Bovendien krijgt deze kleine groep experten 

het leeuwendeel van de spreektijd. Het is echter wel zo dat beide zenders een ‘favoriete’ expert 

hebben: Paul D’Hoore is de absolute superexpert op VTM, Paul De Grauwe is dit voor Eén wanneer 

het aankomt op financieel-economisch nieuws.  

Daarnaast werd gekeken naar de eigenschappen van de experten. De meerderheid van de experten 

is blank, mannelijk en in de vijftig. Op zich is dit geen probleem, aangezien dit relatief overeenkomt 

met de werkelijkheid. Het is echter wel zo dat vrouwelijke experten en experten uit 

minderheidsgroepen zelden terugkerende bronnen zijn in het televisienieuws en dat ze minder 

spreektijd krijgen, ondanks inspanningen van initiatieven zoals de expertendatabank. Wanneer 

verder wordt gekeken naar de organisatorische achtergrond van de experten, valt op dat de 

meerderheid van de experten afkomstig is uit de bedrijfswereld. In mindere mate zijn de experten 

afkomstig uit de academische of journalistieke wereld. Het feit dat zoveel experten afkomstig zijn uit 

de bedrijfswereld doet vragen rijzen over de uitspraken van de experten: worden deze beïnvloed 

door de organisatie waaruit ze afkomstig zijn? 

In het tweede deel van het onderzoek werd dieper ingegaan op de uitspraken van de experten om zo 

na te gaan welke actoren ze als verantwoordelijke of getroffene van economische gebeurtenissen 

beschouwen. Opvallend is dat het vooral de overheid is die als boosdoener wordt weergegeven, 

terwijl burgers vooral als benadeelde vermeld worden door de experten in financieel-economisch 

nieuws. Bedrijven worden door de experten ongeveer even vaak als boosdoener of als benadeelde 

weergegeven. Het is echter ook het geval dat de overheid vaker dan burgers en bedrijven vermeld 

wordt als weldoener, waarschijnlijk omdat de overheid in dat geval vermeld wordt als oplosser van 

een (crisis)situatie. Er werd eveneens vastgesteld dat de experten zich sterker identificeren met de 

overheid –en dus over de overheid spreken als ‘wij’- wanneer de overheid positief uit het verhaal 

komt.  

Vervolgens werd nagegaan of er een verschil was in hoe de experten actoren weergaven op basis van 

hun organisatorische affiliatie. Hier zijn een aantal verschillen merkbaar. Zo vermelden de experten 

afkomstig uit academische organisaties de overheid vaker dan andere experten als boosdoener, 
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terwijl experten uit de bedrijfswereld de burger vaker als boosdoener aanduiden. Experten uit een 

persorganisatie geven de burger vaker dan de andere experten weer als benadeelde. Experten 

afkomstig uit de bedrijfswereld geven bedrijven opvallend vaker weer als benadeelde van de 

omstandigheden. Het lijkt dus dat er wel degelijk verschillen bestaan in welke actoren experten als 

verantwoordelijke of getroffene beschouwen op basis van hun organisatorische afkomst. Bovendien 

worden actoren uit eigen land minder vaak als boosdoener weergegeven dan andere actoren. 

Daarnaast werden Europese actoren meer dan andere actoren weergegeven als weldoener, 

waarschijnlijk omdat de Europese Unie een aantal maatregelen nam om de crisis te verlichten.  

Algemeen kan gesteld worden dat het belangrijk is voor journalisten om bewust te zijn van de 

verschillen die er bestaan in de uitspraken van experten op basis van hun organisatorische affiliatie. 

Meer aandacht zou besteed kunnen worden om een breder gamma van experten aan bod te laten in 

financieel televisienieuws, aangezien momenteel een kleine groep experten de interpretatie van het 

financieel-economische nieuws kan beïnvloeden.  
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 Inleiding 2
De financieel-economische crisis waarmee we sinds enkele jaren geconfronteerd worden, legt 

opnieuw de nadruk op het belang van financiële journalistiek (Tambini, 2009). Er rijzen echter ook 

een aantal vragen over de berichtgeving omtrent deze onderwerpen. Heeft de journalistiek het 

economische systeem kritisch onder de loep genomen? Hoe wordt over financieel-economische 

situaties gerapporteerd in tijden van crisis? In welke mate worden experten ingeschakeld om de 

kwaliteit van het financieel-economische nieuws te helpen garanderen? Op welke manier analyseren 

deze experten de gebeurtenissen?  

Dit onderzoek geeft een inzicht in het gebruik van experten als nieuwsbron in de financieel-

economische berichtgeving in de Vlaamse televisiejournaals van 19 uur (Eén en VTM). Bovendien 

wordt dieper ingegaan op de inhoud van de uitspraken van experten in de journaals. Enkele vragen 

die in dit rapport centraal staan, zijn: wie zijn de experten in financieel-economisch nieuws? Zijn het 

steeds dezelfde experten met dezelfde standpunten die aan het woord komen, of komen 

verschillende standpunten aan bod in het nieuws? Op welke manier geven de experten de huidige 

financieel-economische crisis weer: wie houden ze verantwoordelijk voor de crisis, wie wordt volgens 

hen getroffen en is er een verschil op basis van hun organisatorische affiliatie? 

Volgens Boyce (2006) wordt steeds meer gebruik gemaakt van expertise in de Westerse 

nieuwsverslaggeving. Journalisten gebruiken experten om een nieuwsbericht een meer objectief 

karakter te geven. Experten worden immers gezien als individuen met een neutrale mening, hoewel 

ze vaak een gekleurde mening hebben, aangezien ze kunnen worden beïnvloed door de organisatie 

waaruit ze afkomstig zijn. (Soley, 1992; Steele, 1995). Toch worden ze vaak gevraagd om 

commentaar te geven op nieuws (Boyce, 2006). Zo stelden Albaek et al. (2003) een sterke stijging 

vast in het gebruik van experten afkomstig uit onderzoeksinstellingen (universiteiten en scholen) in 

het Deense krantennieuws in de periode 1961-2001. Ook De Smedt, Hooghe & Walgrave (2011) 

voerden een onderzoek uit naar de gebruikte bronnen in het Vlaamse televisienieuws (Eén en VTM) 

tussen 2003 en 2010. Hieruit bleek dat het vooral mainstream of elitebronnen (bijvoorbeeld politici 

en experten) waren die het leeuwendeel van de zendtijd kregen.  

Manning (2013) stelt dat financieel-economisch nieuws niet zo nieuwswaardig is, aangezien het vaak 

gaat over complexe details zoals jaarrekeningen van bedrijven; maar ook aandelen en obligaties 

passen moeilijk binnen de traditionele nieuwswaarden. Het is voor financiële journalisten bijgevolg 

een dagelijkse uitdaging om deze onderwerpen aantrekkelijk in het nieuws te krijgen. Bovendien 

wordt bij dit soort nieuws veel belang gehecht aan objectiviteit. Deze drang naar objectiviteit van 

journalisten zorgt ervoor dat ze vaak leunen op ‘gezaghebbende bronnen’  zoals experten (Mindich, 

1998). Volgens McQuail (2005) toont het publiek ook meer vertrouwen in de media wanneer de 

nieuwsberichten accurate informatie geven. Bovendien is televisienieuws voor de meeste mensen de 

belangrijkste bron van informatie (Morone, 2013), waarbij een goede economische verslaggeving, 

zeker in tijden van crisis, van belang kan zijn om de burger te informeren. 

Het doel van dit onderzoek is dus inzicht te krijgen in welke expertbronnen precies in beeld komen in 

de 19-uur-nieuwsuitzendingen van Eén en VTM, en daarnaast om na te gaan wat de bijdrage is van 

die experten wanneer ze in een nieuwsuitzending aan bod komen. 
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Dit onderzoeksrapport bestaat uit vier delen. In het theoretisch kader wordt dieper ingegaan op 

welke bronnen in het financieel-economische nieuws verschijnen, met een focus op expertbronnen. 

Vervolgens wordt eerder onderzoek met betrekking tot het gebruik van experten in de media 

besproken, om daarna in te gaan op de inhoud van de uitspraken van de experten. Op basis van dit 

theoretische kader worden een aantal onderzoeksvragen gesteld waarop dit onderzoek zal proberen 

te antwoorden. Het tweede onderdeel van dit rapport bevat een grondige uiteenzetting van de 

gebruikte methode en de variabelen die gebruikt werden bij de inhoudsanalyses. In het derde deel 

van dit onderzoeksrapport worden de resultaten gegeven. Tot slot worden in de conclusie de 

belangrijkste bevindingen samengevat. 
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  Theoretisch kader 3

3.1 Bronnen in het nieuws 

3.1.1 Welke bronnen verschijnen in het nieuws? 

Gans (1979) beschrijft de relatie tussen journalisten en bronnen als een dans, waarbij beide actoren 

de leiding kunnen nemen. Journalisten kunnen dus toegang zoeken tot bronnen en vice versa. Maar 

meestal zijn het de bronnen die de leiding nemen in deze dans. Journalisten vallen vaak terug op een 

vaste pool van gekende bronnen, en gaan niet actief op zoek naar nieuwe bronnen, waardoor een 

vaste groep bronnen steeds terugkeert in het nieuws (Gans, 1979; Reich, 2009).  Wanneer het gaat 

over bronnen in het nieuws, wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen mainstream elitebronnen 

(bijv. politici, overheidsbronnen,  wetenschappers en andere experts) en alternatieve bronnen (bijv. 

burgers, ngo’s) (Gans, 1979; Wolfsfeld, 2011). Elitebronnen zijn bronnen  die over autoriteit en 

middelen beschikken, terwijl alternatieve bronnen veel minder autoriteit genieten en minder bekend 

zijn ( Van Leuven & Joye, 2014). 

Nieuwsbronnen en journalisten hebben een afhankelijkheidsrelatie, waarbij ze elkaar nodig hebben. 

Deze relaties zijn vaak duurzaam en van lange termijn. Reich (2009) stelde vast dat maar liefst 75% 

van de bronnen minstens maandelijks werd gecontacteerd. Vaak wordt dus gekozen voor deze 

zogenaamde routinebronnen; dit kan ervoor zorgen dat de selectie gebeurt op basis van voorkeur en 

nabijheid, en dit leidt mogelijk tot een vertekening en eenzijdigheid in het nieuws.  

“Als we altijd met dezelfde mensen praten, dagen we onze uitgangspunten niet uit” 

Michael Abramowitz, Washington Post, in Cohen (2005, p.56). 

Journalisten kiezen bronnen niet zomaar: er zijn een aantal factoren die de kans vergroten dat een 

bepaald individu in het nieuws aangehaald wordt als bron. Zo wordt een bron eerder geselecteerd 

wanneer deze over een combinatie beschikt van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en legitimiteit 

(Gans, 1979). Gans beschrijft de toegang van een nieuwsbron tot een journalist aan de hand van vier 

factoren: (1) motivatie, (2) macht, (3) de mogelijkheid om gepaste informatie te bieden en (4) 

geografische en sociale nabijheid bij de journalist. Experten lijken aan al deze eigenschappen te 

voldoen en daarom zijn ze geliefde bronnen in financieel-economisch nieuws. Bovendien zoeken 

journalisten volgens Gans (1979) bronnen die zo dicht mogelijk aanleunen bij hun eigen opvattingen. 

Volgens Cohen (2005) benaderen journalisten soms een bepaalde expert precies omdat ze weten 

wat diens opvatting omtrent een bepaalde kwestie zal zijn.   

3.1.2 Expert-bronnen in het nieuws 
Volgens Steele (1995) worden expertbronnen gebruikt in het nieuws om geloofwaardigheid en 

autoriteit toe te voegen aan een nieuwsitem. Ook de voortdurende nadruk op ‘objectiviteit’ als 

hoogste ideaal voor journalistiek heeft bijgedragen tot een toename in het gebruik van expert-

bronnen in het nieuws. Boyce (2006) maakt in zijn onderzoek een onderscheid tussen expert-

bronnen en andere bronnen, waarbij experten een specifiek soort kennis bezitten. 
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Volgens het boek ‘The News Shapers’ van Soley (1992) dient een onderscheid gemaakt te worden 

tussen de zogenaamde nieuwsmakers en nieuwsvormers (news shapers). Nieuwsmakers zijn een 

onderdeel van een bepaalde nieuwswaardige gebeurtenis. Zij zijn de politici, slachtoffers of 

bedrijfsleiders waarover het nieuwsbericht gaat. Nieuwsvormers daarentegen worden naar voren 

geschoven als ‘objectieve analisten’, zij worden aangekondigd als ‘financiële specialisten, experten, 

economisten of academici’. Bovendien worden ze gepresenteerd als onpartijdig, zelfs als ze in het 

verleden uitingen van partijdigheid vertoonden. Belangrijk hierbij is dat de zogenaamde 

nieuwsvormers (of experten) nooit een onderdeel zijn van het eigenlijke nieuwsfeit, zij worden 

gebruikt voor commentaar en analyse.  

In het artikel van Cohen (2005) wordt verwezen naar de zogenaamde ‘quote machines’. Dit duidt op 

het overwicht van enkele experten in de media omdat de journalisten weten dat ze bereikbaar zijn 

en goede quotes leveren. Er zijn een aantal redenen waarom journalisten steeds opnieuw terugkeren 

naar dezelfde experten. Volgens Cohen hangt het samen met de deadlinecultuur. Wanneer er weinig 

tijd is, kunnen experten zoals eerder al vermeld snel betrouwbare informatie geven en bieden ze een 

originele invalshoek. Bovendien bieden zij informatie op maat van de media, in de vorm van korte, 

snedige quotes. Daarenboven hecht het publiek veel belang aan de mening van experten; Moore 

stelde al in 1921 vast dat mensen hun meningen vormen en zelfs veranderen op basis van expert-

meningen. Pornpitakpan (2004) voerde een literatuurreview uit naar de overtuigingskracht en 

gedragsinvloed van experten (al dan niet via de media) en concludeerde dat experten een grote 

invloed hebben op hun publiek. Individuen hechten dus veel belang aan de uitspraken van experten 

met betrekking tot de economie en mogelijk veranderen die uitspraken hun eigen opinies. 

3.1.3 Experten in financieel-economisch nieuws 

Volgens Manning (2013) is een van de opvallendste eigenschappen van de huidige wereldwijde 

financiële en economische crisis dat de financiële journalistiek en andere soorten 

nieuwsagentschappen er niet in slaagden om de tekenen van de opkomende crisis te voorspellen. 

Volgens hem vertrouwden de nieuwsmedia teveel op simplistische journalistieke modellen en 

slaagden ze er daarom niet in om een volledig beeld te geven van de bewijzen van de opkomende 

financiële catastrofe. Journalisten zijn voor hun financiële verslagen vaak afhankelijk van contacten 

met financiële experten en bronnen binnen de financiële en politieke instituties. Hierbij is, zoals 

eerder gezegd, vaak sprake van terugkerende routinecontacten die journalisten doorheen de tijd 

hebben opgebouwd. Daarenboven is sprake van een formalisering van deze relaties doordat de 

contacten steeds meer gereguleerd worden door public relations-experten, waardoor de financiële 

instituties steeds meer controle krijgen over de informatiestromen. Een bijkomend probleem is dat 

journalisten belang hebben bij een goede verstandhouding met hun belangrijke bronnen. Als ze te 

kritisch zijn of inhakken op een bepaald institutioneel standpunt, dan raken ze hun goede relaties 

met hun institutionele bronnen kwijt. Maar volgens Manning (2013) zijn deze dynamieken niet 

voldoende om het gebrek aan objectiviteit en standpunten in het nieuws te verklaren. Het is mede 

door de vanzelfsprekendheid en de gedeelde opvattingen tussen financiële bronnen en journalisten 

dat laatstgenoemden geen prikkels meer voelen om actief op zoek te gaan naar andere invalshoeken 

van een bepaald onderwerp.  

Doyle (2006) ging in zijn onderzoek na hoe bronnen gebruikt worden in financieel-economisch 

nieuws. Volgens hem is veel afhankelijk van het journalistieke klimaat waarin het financiële nieuws 

wordt verslaan. Zo is er volgens hem een verschil tussen een populaire krant en een hoog 
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aangeschreven krant zoals de ‘Financial Times’, die duidelijke richtlijnen heeft met betrekking tot 

objectiviteit. In deze laatste krant zouden volgens de richtlijnen minstens twee en liefst drie 

onafhankelijke bronnen per stuk moeten zijn. Met betrekking tot financiële experten en analisten 

stelt hij vast dat deze vaker voorkomen in bepaalde types nieuws. In meer conventionele vormen van 

financieel nieuws waar de nadruk ligt op investeringen en algemene economische resultaten wordt 

veel meer gebruik gemaakt van experten, omdat deze een knowhow bezitten die een meerwaarde 

kan bieden voor het nieuwsbericht. Zo vertrouwen journalisten op analisten om de prestaties van 

bedrijven en de economie in het algemeen te beoordelen.  

3.1.4 Vertekening expert-bronnen 

Soley (1992) voerde een inhoudsanalyse uit van de bronnen in nieuws (op basis van hun geslacht, 

politieke partij-affiliatie, woonplaats, ras of beroep) en concludeerde dat de groep van experten 

bestond uit mensen met eenzelfde affiliatie, opleiding, etniciteit en gender. Zo zijn de meerderheid 

van de financiële experten blanke, hoogopgeleide mannen. Vandenberghe et al. (2013) 

concludeerden eveneens dat er een sterke dominantie was van volwassen, mannelijke elitebronnen 

van de etnisch-culturele meerderheid in het krantennieuws.  Bovendien is het een erg kleine groep, 

die terugkeert in meerdere nieuwsmedia en zodoende het nieuws mee vormt. Beckmann & 

Menkhoff (2008) stelden in hun onderzoek op basis van vragenlijsten bij experten vast dat er minder 

vrouwelijke dan mannelijke experten zijn, en dit in verschillende landen (VS, Duitsland, Italië en 

Thailand). In Duitsland en Italië blijkt verder dat de vrouwelijke experten significant jonger zijn dan 

hun mannelijke collega’s. Ook hebben de vrouwen gemiddeld een minder hoge functie dan de 

mannen (Duitsland en Italië). Een oudere studie van Brown et al. (1987) kwam tot een gelijkaardige 

conclusie, zij stelden eveneens vast dat de experten in het nieuws overwegend blank en mannelijk 

waren. Bovenstaande bevindingen kunnen een mogelijke verklaring bieden voor het minder 

voorkomen van vrouwelijke experten in nieuws.  

Er bestaan grote verschillen in de toegang die verscheidene bronnen hebben tot de media (Gurevitch 

et al., 1982) en de media hebben de neiging om gebruik te maken van experten die een hoog 

aangeschreven reputatie en kwalificatie hebben. Experten zijn echter, zoals eerder gezegd, nooit 

echt neutraal en hebben een invloed op de interpretatie van bepaalde gebeurtenissen en op de 

agenda van het toekomstige debat (Van Dijk, 1991; Soley, 1992). Bronnen die in het nieuws komen, 

treden niet op uit altruïsme, maar hebben vaak een aantal utilitaire motieven. Experten verschijnen 

in het nieuws omdat het hen zelf ook voordeel oplevert: op deze manier bereiken ze hun doelpubliek 

en krijgt hun standpunt meer aandacht en legitimiteit (Koch, 1991; Paletz, 2002).  

Janet Steele (1995) voerde een onderzoek uit naar het gebruik van expertbronnen in de 

berichtgeving over de Perzische Golfoorlog; men was op dat moment nog maar net begonnen met 

onderzoek naar de invloed van ogenschijnlijk neutrale experten. Conform eerder onderzoek, stelde 

ook zij vast dat experten worden gekozen op basis van nabijheid en bereikbaarheid. Ook de 

persoonlijke relatie tussen de journalist en de expert speelt een rol, net als het hebben van veel 

contacten en expertise rond het onderwerp. Bovendien concludeerde ze dat experten vooral 

aangesproken worden om objectiviteit in de nieuwsberichtgeving te brengen. Het is echter wel zo 

dat de ‘onafhankelijke’ experten vaak een politiek verleden hebben of afkomstig zijn uit de 

bedrijfswereld. Een dergelijke affiliatie kan afstralen op hun uitspraken.   
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3.2 Wat zeggen de experten?  

3.2.1 Goed versus slecht nieuws 
In onderzoek van Soroka (2006) wordt gesteld dat negatief nieuws en negatieve uitlatingen in het 

nieuws een veel grotere invloed hebben op het publiek dan positief nieuws. Een theorie die hierbij 

relevant is, is de prospecttheorie van Tversky en Kahneman (1981). Deze theorie stelt dat mensen 

een aversie hebben voor negatieve gevolgen, en daardoor veel meer aandacht besteden aan 

negatieve informatie dan aan positieve of neutrale berichten. Er is reeds veel onderzoek uitgevoerd 

dat vaststelde dat de media zich meestal focussen op negatieve nieuwsberichten. Hierbij krijgen 

gebeurtenissen of onderwerpen die conflict of crisis inhouden meer media-aandacht (Herman & 

Chomsky 1988; Patterson, 1997; Shoemaker, Danielian, & Brendlinger 1991). Bovendien stelde 

Harrington (1989) vast dat omroepen uit de VS meer aandacht besteden aan slecht economisch 

nieuws dan aan goede economische trends. De vraag rijst of ook de selectie van de uitspraken van 

experten in het nieuws deze tendens volgt. Er zijn een aantal verklaringen voor deze focus op 

negatief nieuws: kijkers zijn meer aangetrokken tot negatief nieuws, en dit levert hogere kijkcijfers 

op (Soroka, 2006). Een andere verklaring past binnen het kader van de media als de vierde macht, die 

kritiek uit op de overheid, bedrijven en soms op individuen als een kritische waakhond (Soroka, 2006).  

3.2.2 Vertekening van experten 

Over het algemeen bestaat de opvatting (vooral in de Verenigde Staten) dat er in de nieuwsmedia 

een neoliberale vertekening is (Croteau, 1998; Sutter, 2001). Volgens Cottle (2009, p. 14) heeft de 

neoliberale wending in het nieuws een nieuwsdiscours geproduceerd dat opereert binnen de 

opvattingen van de zakenwereld, markten en financiële wereld  en het publiek dan ook benadert als 

geïnteresseerde observatoren of potentieel getroffen consumenten. De groep burgers die potentieel 

ook veel te verliezen heeft maar niet zoveel begrijpt van de economische situatie en het jargon zoud 

hierbij echter wel uit de boot vallen.  

Brown et al. (1987) stelden vast dat experten in nieuws een beperkt aantal standpunten innemen die 

het bestaande politieke en economische machtsevenwicht in stand houden, met name het 

neoliberalisme. Deze onderzoeken werden echter uitgevoerd in de Verenigde Staten. De vraag is of 

deze vertekening ook optreedt in Europese landen, waar de ideologie van het neoliberalisme veel 

minder hard tot uiting komt. Bovendien bestaan er grote verschillen tussen het Amerikaanse en de 

Europese mediasystemen. Meerdere onderzoeken concludeerden bovendien dat journalisten over 

het algemeen meer links zijn dan de gemiddelde bevolking (Raeymaekers et al., 2013; Croteau; 1998). 

Inhoudanalytisch onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk van Robertson (2010) van economische 

televisienieuwsberichten (uit maart 2008) op een aantal commerciële zenders en de publieke 

omroep deelde de nieuwsberichten in op basis van de indeling van nieuwsbronnen in ‘elite’ en 

‘kritische elite’. Onder ‘elite’ verstonden ze ieder nieuwsbericht dat de belangen van de overheid 

steunde, politieke partijen met een neoliberale non-interventionistische economische visie en 

gelijkgestemde think-tanks en bedrijfsleiders. Onder ‘kritische elite’ verstonden ze frames die 

gebaseerd zijn op alternatieve economische modellen (zoals bijvoorbeeld het Keynesiaanse 

interventionisme of de sociale democratie). Over het algemeen concludeerden ze dat de zenders een 

relatief homogene groep boodschappen rondstuurde, die de dominante vrije-marktideologie niet in 

vraag stelde en soms zelfs promootte. In slechts twee nieuwsberichten werden de eliteframes 

uitgedaagd. Het waren dus vooral de elitebronnen die een stem kregen in het nieuws. Daarenboven 
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bleek een duidelijke voorkeur voor bepaalde elitegroepen als bronnen, waaronder topjournalisten 

die aangehaald werden als ‘expert-bron’. 

Uit interviews die Manning (2013) uitvoerde met journalisten die rapporteerden over de 

economische situatie van 2001-2007 bleek dat de journalisten zelf naderhand een zekere verbazing 

uitten over de mate waarin ze de economische opvattingen van de financiële status-quo omarmden. 

Hierdoor berichtten de media dus vooral vanuit de neoliberale consensus. De financiële journalisten 

zouden dit neoliberale gedachtengoed (dat vooral ideologisch geïnspireerd was) delen met bankiers 

en politici, waarbij dus een algemene consensus leek te zijn voor minder regulering. Financiële 

bronnen deelden dus een set van assumpties over de financiële wereld met veel journalisten. Dit 

waren journalisten van kranten die duidelijk voorstanders waren van het liberalisme, maar evengoed 

journalisten afkomstig van de openbare omroep.  

Doyle (2006) interviewde 14 financiële journalisten en hieruit kwam een bezorgdheid naar voren: 

analisten zijn zelf nooit echt belangeloos (zo kan een expert beïnvloed worden door de 

investeringsposities van klanten). Toch spelen deze experten wel een belangrijke rol in financieel-

economisch nieuws omdat zij voorspellingen kunnen doen en het investeringsklimaat kunnen 

interpreteren. Aangezien deze experten wel naar voren worden geschoven als objectief, is de vraag 

of deze financiële experten zich louter bezighouden met analyse en verklaring van de economische 

situatie dan wel of ze ook soms een normatief oordeel vellen waarbij ze een bepaald beleid 

bekritiseren of zeggen wat volgens hen zou moeten gebeuren.  

3.3 Wie is verantwoordelijk voor de crisis? 

3.3.1 Positionering 

In media-onderzoek wordt vaak gesproken over ‘framing’. Volgende De Vreese (2002, p. 27) is een 

nieuwsframe de ‘nadruk op het belang van bepaalde aspecten van een onderwerp’. Andere auteurs 

zien framing dan weer als ‘het proces van het selecteren en benadrukken van sommige aspecten van 

een gepercipieerde realiteit, en die aansturen op een bepaalde interpretatie en evaluatie van de 

feiten’ (Entman, 2004, p. 26). Valkenburg et al. (1999) halen aan dat verslaggevers slechts over een 

beperkte tijd en ruimte beschikken om hun verhaal te vertellen, en dat deze daarom gebruik maken 

van simplificerende frames om hun boodschap over te brengen bij het publiek en diens interesse 

voor een bepaalde kwestie te wekken. Frames zorgen ervoor dat een bepaalde interpretatie van 

evenementen de bovenhand krijgt. Deze framing-literatuur handelt echter over de framing van 

volledige nieuwsverhalen, terwijl het huidige onderzoek enkel focust op de uitspraken van experten 

en de manier waarop zij actoren weergeven in hun uitspraken. Bijgevolg spreekt dit onderzoek over 

de positionering van actoren in het nieuws, waarbij wordt nagegaan welke rollen de actoren krijgen 

toebedeeld door de experten in het financieel-economische nieuws. Deze positionering is dus een 

afgeleide van framingtheorie, aangezien de experten de actoren in het nieuws op een bepaalde 

manier weergeven, maar valt niet onder framingonderzoek.   

Een veelvoorkomend nieuwsframe wanneer het gaat over crisisnieuws is het zogenaamde 

‘verantwoordelijkheidsframe’. Bij het verantwoordelijkheidsframe wordt een bepaalde persoon of 

institutie aangeduid als oorzaak of oplossing voor een probleem of situatie (Semetko et al., 1999). Zo 

concludeerden Semetko en Valkenburg (2000) bijvoorbeeld dat in landen met een sterk 
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welvaartssysteem de overheid vaak als verantwoordelijk voor sociale problemen wordt gezien. In dit 

onderzoek zal worden geanalyseerd welke actoren de financiële experten aanduiden als de 

verantwoordelijke of aanleiding voor een bepaalde situatie die in het nieuwsitem wordt geschetst. 

Daarnaast wordt nagegaan welke actor de gevolgen van een nieuwsfeit ondervindt. Eerder 

onderzoek (Iyengar, 1991) concludeerde dat deze verantwoordelijkheidsframing wel degelijk een 

invloed heeft op de publieke perceptie van wie verantwoordelijk is voor een probleem of situatie. 

Doyle (2006) concludeerde op basis van expertinterviews dat deze altijd bepaalde belangen hebben 

en daardoor nooit volledig ‘neutrale’ uitspraken kunnen doen. In dit onderzoek wordt nagegaan of er 

verschillen zijn in hoe de actoren worden gepositioneerd in de nieuwsitems op basis van de 

organisatorische affiliatie van de expert. Dit onderzoek is geïnspireerd door het voorgaande framing-

onderzoek, maar maakt echter gebruik van het hiervan afgeleide concept  ‘positionering’, aangezien 

het huidige onderzoek enkel focust op actoren in expertquotes. De positionering van een actor in het 

nieuws is hier dus de afbeelding van een actor in een bepaalde vereenvoudigde rol waarbij wordt 

aangegeven wie de situatie beïnvloedt en wie erdoor getroffen wordt.  

3.4 Expertendatabank 
In 2008 ontwikkelde de Vlaamse overheid een expertendatabank voor de media. De personen die in 

de databank zijn opgenomen zijn groepen die in onze samenleving goed vertegenwoordigd zijn, maar 

in de media nog te weinig aan bod komen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld vrouwen, transgenders, 

allochtonen, of mensen met een functiebeperking. Daarnaast bevat de databank opgeleide 

ervaringsdeskundigen in de armoede. De expertendatabank wil journalisten en programmamakers 

aansporen om deze bevolkingsgroepen meer aan het woord te laten (www.expertendatabank.be, 

2013). Dankzij de lange onderzoeksperiode opgenomen in dit onderzoek, is het mogelijk om te kijken 

of de komst van de expertendatabank op 12 maart 2008 zorgde voor een toename in het gebruik van 

experten in bepaalde in de expertendatabank opgenomen bevolkingsgroepen.  

  

http://www.expertendatabank.be/
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 Onderzoeksvragen  4

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is tweeledig: Welke expertbronnen komen aan bod in het 

financieel-economische nieuws en wat zeggen deze experten als ze aan het woord komen? 

Verscheidene onderzoekers stelden vast dat een kleine groep bronnen steeds opnieuw terugkeert in 

het nieuws (Gans, 1979; Reich, 2009); dit zijn volgens Reich (2009) de zogenaamde ‘routinebronnen’. 

Bovendien kwam uit eerdere onderzoeken naar voren dat de groep experten die verschijnt in de 

media vrij homogeen is qua geslacht, leeftijd en uitgangspunten (Soley, 1992; Beckmann & Menkhoff, 

2008 & Brown et al., 1987). 

In het eerste deel van dit onderzoek zal worden onderzocht of de expertengroep in het financieel-

economische nieuws inderdaad vertekend is op de eerder genoemde punten. Bovendien wordt 

nagegaan wat hun organisatorische achtergrond is. Op basis van deze data zal een vergelijking 

worden gemaakt van de spreektijd en aanwezigheid van deze experten. Daarenboven wordt gekeken 

of een evolutie waar te nemen is van hun voorkomen doorheen de tijd, waarbij een vergelijking 

wordt gemaakt tussen crisis-en niet-crisisjaren.  

OV1: Wie zijn de experten in het financieel-economische televisienieuws en hoe vaak komen 

 ze voor doorheen de tijd? 

In het tweede deel van dit onderzoek wordt onderzocht hoe deze experten het financieel-

economische nieuws kleuren. Zo wordt gekeken wie de experten aanduiden als de verantwoordelijke 

voor een bepaalde situatie en wie erdoor wordt getroffen op basis van een afleiding van het 

zogenaamde verantwoordelijkheidsframe (Semetko et al., 1999). Daarnaast wordt onderzocht of 

verschillen bestaan in de manier waarop de experten het financieel-economische nieuws en het 

nieuws over de financieel-economische crisis weergeven op basis van hun organisatorische 

achtergrond. Tot slot wordt ook onderzocht of de uitspraak van de expert een positieve of een 

negatieve toon heeft. 

OV2: Wie houden experten in het financieel-economische televisienieuws verantwoordelijk 

voor de  crisis, wie wordt getroffen en is er een verschil op basis van organisatorische affiliatie? 

Daarnaast wordt nog aanvullende informatie uit de uitspraken van de experten in het financieel-

economische nieuws van de 19h-journaals van Eén en VTM gehaald. Zo wordt gekeken in welke mate 

de experten gebruik maken van jargon en of ze zaken voorstellen als een logisch gevolg van het 

economische systeem, en dus uitgaan van een bepaalde voorkennis van het publiek. Verder wordt 

gekeken of de expert een normatief oordeel velt of het kijkende publiek een bepaald advies geeft.  

Bovendien wordt nagegaan of de experten soms spreken over de overheid als ‘wij’, waarbij ze zich 

vereenzelvigen met de overheid, en of dit samenhangt met de toon gerelateerd aan de overheid.  
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 Methode 5

Dit rapport focust op het bronnengebruik in financieel-economisch nieuws en meer bepaald op het 

gebruik van expertbronnen. Dit onderzoek gebruikt het tv-nieuwsarchief van het Steunpunt Media 

dat alle 19-uur-journaals van Eén en VTM sinds 2003 bevat. Het lange termijn-aspect van dit archief 

maakte het mogelijk om tijdsperiodes met elkaar te vergelijken en evoluties doorheen de tijd waar te 

nemen.  

Het analyseniveau van dit onderzoek richt zich op het niveau van de bronnen, en focust dus op de 

bronnen en hun uitspraken binnen een nieuwsitem. Een nieuwsitem is een bericht over een bepaald 

onderwerp in een nieuwsuitzending. 

5.1 Definitie experten 
We definiëren experten (in het financieel-economische nieuws) als alle personen die vanuit hun 

expertise duiding geven aan nieuwsfeiten. Een expert kan zowel een econoom van een bank zijn, als 

een analist verbonden aan een think-tank, een universiteitsprofessor of een externe journalist (niet 

de eigen journalisten van Eén en VTM). Volgens Pornpitakpan (2004) refereert expertise naar de 

mate waarin de spreker gezien wordt als bekwaam om correcte beweringen te maken.  

Zoals hierboven gezegd, bakenen we experten in dit rapport af als de personen die vanuit hun kennis 

duiding geven aan nieuwsfeiten. Volgens Steele (1995) beschouwen journalisten experten als 

individuen die een specifiek soort kennis hebben, die bovendien ervaring hebben met de ‘echte 

wereld’ en die toegang en kennis hebben tot de belangrijke spelers met betrekking tot een bepaald 

onderwerp. Bovendien moeten ze bereid zijn om op basis van hun expertise uitspraken en 

voorspellingen te doen. Volgens Soley (1992) kunnen individuen in televisienieuws gezien worden als 

experten als ze gepresenteerd worden als onpartijdig, zelfs als ze in het verleden uitingen van 

partijdigheid toonden. In dit onderzoek is gekozen om deze definitie van experten aan te houden. 

Belangrijk hierbij is dat deze experten nooit onderdeel zijn van het nieuwsfeit zelf, maar gebruikt 

worden voor commentaar en analyse (Soley, 1992). Bovendien concludeerde Steele (1995) dat 

experten vooral gebruikt worden om objectiviteit in de nieuwsberichtgeving te brengen. Het is 

echter vaak zo dat de ‘onafhankelijke’ experten een politiek verleden hebben of afkomstig zijn uit de 

bedrijfswereld, waardoor ze een bepaalde visie en belangen hebben. Volgens Doyle (2006) 

vertrouwen journalisten op analisten om de prestaties van bedrijven en de economische realiteit in 

het algemeen te beoordelen. Uit de interviews die Doyle afnam bij financiële journalisten werd 

eveneens geconcludeerd dat analisten nooit echt belangeloos zijn en dat ze beïnvloed kunnen 

worden door de organisatie waarvan ze afkomstig zijn.  

In dit onderzoek werd geopteerd om journalisten die werken voor de televisiezenders (interne 

journalisten) niet mee te rekenen als expert. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld Paul D’Hoore niet 

werd meegerekend als ‘expert’ gedurende de periode dat hij als journalist bij de VRT in dienst was 

(tot eind 2007). Na 2011 was D’Hoore wel extern financieel expert bij VTM, maar dit deed hij in de 

hoedanigheid van onafhankelijke expert, en bovendien was zijn hoofdberoep dat van analist in een 

eigen beursbedrijf. Gedurende deze periode werd hij bijgevolg wel als expert gerekend.  

5.2 Thema’s financieel-economisch nieuws 
Voor de analyses in het huidige onderzoek werden de items met economische en financiële 

themacodes uit het codeboek van het TV-Nieuwsarchief in de analyses opgenomen (zie Tabel 1; 
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codes 301 tot en met 312). Elk nieuwsitem krijgt minimaal één en maximaal drie themacodes 

toegewezen. De nieuwsitems in dit onderzoek zijn alle nieuwsitems die één of meerdere van de 

themacodes 301-312 toegewezen kregen. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal nieuwsitems dat 

financieel-economische themacodes draagt en het aantal experten dat voorkomt in die nieuwsitems.  

Het financieel-economische nieuws leverde tussen januari 2003 en maart 2013 in totaal 23.320 

actoren op die aan het woord kwam in de nieuwsitems, waarvan 1.038 een expertbron waren. Er 

bleek nauwelijks een verschil te zijn in hoe vaak experten aan het woord kwamen tussen Eén (504) 

en VTM (534).  

 

Tabel 1: themacodes financieel-economische nieuws (N=23.320; 2003- maart 2013) 

Themacode Thema Aantal 
nieuwsitems 

Aantal 
experten 

301 Monetair en financieel beleid 2.845 125 

302 Beurzen 1.862 231 

303 Banksector, lenen, sparen  6.001 296 

304 Verzekeringen  en rampenfonds 660 12 

305 Belastingen 3.202 111 

306 Begroting 4.297 86 

307 Overheidsschuld, Maastrichtnormen, staatsschuld  1.812 115 

311 Economische toestand 6.203 401 

312 Economische beleid 4.309 143 

 

5.3 Analysemethoden 
Om de onderzoeksvragen te testen, werden in dit onderzoek twee onderzoeksmethoden gebruikt. 

Om na te gaan wie de experten in financieel-economisch televisienieuws waren, werd een 

nieuwsinhoudsanalyse uitgevoerd van de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM van de periode 

2003 tot en met maart 2013, die geanalyseerd werd met het statistische programma SPSS. Voor het 

tweede deel van het onderzoek, dat de inhoud van de quotes van de experten nagaat, werd een 

inhoudsanalyse uitgevoerd van de uitspraken van de experten.  

5.4 Variabelen 

5.4.1 Codering data: fase 1 

De codering van de nieuwsberichten gebeurde in twee fasen. De eerste fase werd uitgevoerd door 

twaalf codeurs van het TV Nieuwsarchief die de nieuwsitems en de actoren codeerden op basis van 

een aantal objectief waarneembare factoren, zoals de duurtijd van het item, de naam van de actor, 

de functie van de actor, het jaar, het geslacht en de spreektijd1. De spreektijd is het totaal van alle 

tijd dat een expert aan het woord was, dus zowel langere studiogesprekken als een kortere  quote in 

een reportage. Om na te gaan of de codering van de items betrouwbaar was, werd een 

intercodeurbetrouwbaarheidstest uitgevoerd. Als test werd hiervoor Krippendorffs Alpha (α) 

gebruikt, als deze α hoger is dan 0,7, dan kunnen we ervan uitgaan dat de codering betrouwbaar en 

                                                           
1

 Voor inzage in het codeboek van het TV Nieuwsarchief, raadpleeg 
http://www.steunpuntmedia.be/?page_id=13 

http://www.steunpuntmedia.be/?page_id=13
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niet toevallig was. Zo werd de betrouwbaarheid gemeten van de codering van de functie van de 

actoren (als expert, politicus, bedrijfsleider, etc.); deze was α = 0,87, dus deze codering was bijgevolg 

betrouwbaar. Voor het huidige onderzoek is vooral de juiste codering van de experten belangrijk, 

hier werd een betrouwbaarheid van α = 0,88 vastgesteld. De codering kan dus als betrouwbaar en 

consistent beschouwd worden.  

Daarnaast werden specifiek voor dit onderzoek een aantal nieuwe variabelen aangemaakt, die niet 

direct uit het nieuwsbericht af te leiden waren. Hiervoor werd bijkomend opzoekwerk uitgevoerd. 

Relevante eigenschappen (zoals de leeftijd, organisatie en opleiding) van de opgevoerde experten 

werden via verschillende kanalen (CV, LinkedIn, Google, biografie, website, etc.) opgezocht en aan de 

data toegevoegd.  

Ten eerste werden een aantal socio-demografische kenmerken van de experten opgezocht. Voor 

elke expert werd de leeftijd nagegaan op het moment waarop het nieuwsitem werd uitgezonden en 

de opleidingsachtergrond. Bovendien werd nagegaan of een expert van allochtone afkomst was. Dit 

werd bepaald op basis van huidskleur, taalgebruik of specifieke vermeldingen van de afkomst van de 

expert. Ten tweede werden de experten, die meestal verbonden zijn aan een bepaalde organisatie, 

ingedeeld in vier categorieën: (1) persorganisatie, (2) academische organisatie, (3) commerciële 

organisatie (bedrijf), (4) administratieve organisatie2 en (5) overige. Experten die de affiliatie 

‘persorganisatie’ meekrijgen, zijn bijvoorbeeld externe journalisten verbonden aan bepaalde media 

zoals tijdschriften, kranten en televisiezenders, maar ook onafhankelijke journalisten. Hiertoe 

behoren ook journalisten die afkomstig zijn uit dezelfde mediagroep. Tot de academische 

organisaties werden professoren en onderzoekers van verschillende onderzoeksinstellingen zoals 

universiteiten en hogescholen gerekend. De experten geaffilieerd met een bedrijf omvatten experten 

afkomstig uit bijvoorbeeld een beursbedrijf of een bank. Experten afkomstig van politieke 

organisaties waren bijvoorbeeld onderzoekers van de studiedienst van een politiek orgaan. Tot de 

categorie ‘overige’ behoren de experten die niet tot één van de vier groepen geclassificeerd konden 

worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn trendwatchers, notarissen, een weerman die iets over de 

invloed van het weer op de economie zegt of een astronaut.  

5.4.2 Codering data: fase 2 

In de tweede fase van het onderzoek werd een inhoudsanalyse uitgevoerd van de uitspraken van de 

experten in het financieel-economische televisienieuws. Alle uitspraken van de experten die duiding 

gaven in financieel-economisch nieuws werden uitgetypt en vervolgens geanalyseerd aan de hand 

van een op voorhand opgesteld codeboek. In totaal werden 885 expertquotes gecodeerd van de 

1.038 experten die voorkwamen in het financieel-economische nieuws in de 19-uur 

nieuwsuitzendingen van Eén en VTM (85,3%). Een aantal (153) expertquotes konden niet 

teruggevonden worden wegens het ontbreken van bepaalde nieuwsuitzendingen in het 

nieuwsarchief. Deze ontbrekende nieuwsitems waren evenwel verspreid over de hele 

onderzoeksperiode, en bijgevolg veroorzaakten ze geen systematische vertekening van de resultaten 

(zie Tabel 2).  

 

                                                           
2
 Onder de experten met een ‘administratieve affiliatie’ werden onder andere  experten met de volgende 

functies gerekend: ‘econoom IMF’, ‘sociaal-economische raad’, ‘econoom/onderzoeker ECB’, 
‘controleorganisme FSA’, ‘Europese Raad’ en ‘FOD economie’. 
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Tabel 2: Vergelijking selectie nieuwsberichten met expertquotes met de volledige dataset van nieuwsberichten 

die een expertquote bevatten (2003- maart 2013). 

jaar selectie expertquotes volledige dataset 

2003 21 22 

2004 27 32 

2005 13 26 

2006 27 31 

2007 36 37 

2008 137 158 

2009 57 93 

2010 99 109 

2011 244 282 

2012 169 184 

2013 55 64 

 

5.4.2.1 Codering op niveau van de expertquotes 

Allereerst werden een aantal variabelen gecodeerd op quoteniveau. Als eerste werd vastgesteld of 

het ging om goed, slecht of neutraal nieuws. Vervolgens werd gecodeerd of de quote een 

beschrijvend, verklarend, voorspellend of normatief karakter had. Een quote is beschrijvend wanneer 

de informatie van de expert de situatie beschrijft op een feitelijke manier. In een verklarende 

uitspraak geeft de expert meer uitleg bij het nieuwsitem of bij een bepaalde gebeurtenis. Een 

voorspellende quote is een quote waarin de expert mogelijke gebeurtenissen in de toekomst 

beschrijft en in een normatieve quote velt de expert een normatief oordeel (voorbeeld: ‘De overheid 

moet meer investeren in R&D’). Daarnaast werd geanalyseerd of de expert naar de overheid verwees 

als ‘wij’ of ‘ons’.  

Er werd ook gecodeerd in welke uitspraken de expert zich rechtstreeks tot het publiek richtte om 

advies te geven aan de bevolking. Vervolgens werd nog bepaald of de quote een economische 

wetmatigheid of vakjargon bevatte. 

5.4.2.2 Codering op het niveau van de genoemde actoren 

Daarenboven werden alle actoren die vernoemd werden in een quote gecodeerd en gecategoriseerd 

(markt, beurs, burger, overheid, bedrijf, land of anders). Een actor in dit onderzoek is elke persoon, 

organisatie of orgaan die een rol speelt in het financieel-economische nieuws. Dit kan zowel een 

actieve handeling zijn als het passief beïnvloed worden door een andere actor of situatie. Indien het 

om een bedrijf ging, werd eveneens gespecifieerd om wat voor bedrijf het ging (bijvoorbeeld een 

bank). Indien de actor een burger was, volgde eveneens een tweede classificatie: belegger, 

consument, belastingbetaler, spaarder, werknemer, niet-gespecifieerd (bijvoorbeeld: ‘Vlaamse 

gezinnen’). In totaal werden 1.308 actoren geïdentificeerd uit 885 expertquotes. 

Vervolgens werd voor alle actoren nagegaan op welk niveau ze zich bevonden: binnenlands (hier 

België), buitenlands, Europees of internationaal. Daarnaast werd bepaald of de handeling van deze 

actor ‘actief’ of ‘passief was’. Als de actor actief was dan stelde hij duidelijk een handeling die een 

invloed had op een bepaalde gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn termen als: investeren, lenen, 

treffen, besparen, oplossen. De handeling van een actor werd gezien als passief wanneer deze 

beïnvloed werd door de gebeurtenis. Dit werd getypeerd door werkwoorden als: ‘ondergaan’, ‘lijden’, 
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‘getroffen worden’. Tot slot werd de actor-gerelateerde toon bepaald, deze kon positief, negatief of 

neutraal zijn.  

5.5 Analyse van positioneringen 
Op basis van de vermelde coderingen werd een analyse uitgevoerd om na te gaan welke rollen de 

verschillende actoren het meest toebedeeld kregen en of dit verschilde op basis van de 

organisatorische affiliatie van de economische experten. In dit onderzoek werden vier 

positioneringen gebruikt: de actor als (1) boosdoener, (2) weldoener, (3) benadeelde of (4) 

begunstigde.  

Een actor werd gezien als ‘boosdoener’ wanneer hij een handeling stelde die negatieve gevolgen had 

voor de situatie of een andere actor. Zijn handeling werd beschouwd als ‘actief’ en de 

actorgerelateerde toon als ‘negatief’. Een actor werd geclassificeerd als ‘weldoener’ wanneer zijn 

handeling actief was en de actorgerelateerde toon positief. Het handelen van deze actor had dus een 

positieve invloed op andere actoren of de situatie. Een actor was de benadeelde in de situatie 

wanneer zijn handeling passief was en de actorgerelateerde toon negatief. De actor ondervond de 

negatieve gevolgen van het gedrag van andere actoren of de situatie. Tot slot werd een actor gezien 

als een begunstigde wanneer zijn handeling passief was en de actorgerelateerde toon positief. Hier 

ondervond de actor de positieve gevolgen van het handelen van andere actoren of de situatie. In de 

overige gevallen werd de actor beschouwd als zonder positionering. Hierbij dient men op te merken 

dat deze positioneringen een onvermijdelijke simplificatie van de werkelijkheid inhouden, en dus 

altijd met de nodige voorzichtigheid behandeld dienen te worden.  
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 Resultaten  6

6.1 DEEL I: codering volledige nieuwsitems 

6.1.1 Resultaten alle nieuwscategorieën 

6.1.1.1 Tijdspercentage voor experten per thema  

Vooraleer te focussen op financieel-economisch nieuws, wordt een vergelijking gemaakt tussen 

experten in financieel-economisch nieuws en de experten in andere nieuwsthema’s (sociale zaken, 

milieu & energie, celebrity & royalty, consument, politiek, cultuur, rampen, criminaliteit, werk, 

gerecht en mobiliteit). Wanneer wordt gekeken naar het tijdspercentage (aandeel van de spreektijd) 

dat experten kregen ten opzichte van de spreektijd van alle actoren die aan bod kwamen in een 

bepaald nieuwsthema, blijkt dat, over alle nieuwsthema’s heen, gemiddeld 8,1% van de spreektijd op 

het tv-nieuws ingenomen werd door experten. In totaal kunnen 45 soorten actoren aan het woord 

komen (dit kan gaan van politici tot de man in de straat, zie lijst in Bijlage 1).  

Er bestaat echter een verschil tussen de verschillende nieuwsthema’s in de spreektijd die experten 

krijgen. Zo is in Figuur 2 te zien dat experten 15% van de tijd aan het woord kwamen wanneer het 

ging om onderwerpen die handelen over milieu en energie. De rest van de spreektijd werd 

ingenomen door andere types actoren. Wat het financieel-economische thema betreft, namen de 

experten 12,8% van de spreektijd van alle actoren in. Ook de thema’s celebrity en royalty (10,5%) en 

sociale zaken (10,8%) lieten veel ruimte voor duiding en interpretatie door experten. In politiek 

nieuws (7,2%) en consumentennieuws (9%) kwamen experten eveneens ruim aan het woord.  

14.5% 

12.8% 

10.8% 10.5% 

9.0% 
7.2% 

7.0% 6.7% 

5.0% 5.0% 4.4% 4.2% 
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Figuur 2: Tijdspercentage voor experten per thema in de 19-uur-
journaals op Eén en VTM  
(2003-maart 2013, N=10.422) 

Aandeel experten in totale spreektijd actoren
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6.1.2 Resultaten financieel-economisch nieuws 

6.1.2.1 Actoren in financieel-economisch nieuws 

De vorige grafiek bekeek de totale nieuwsberichtgeving en de spreektijd voor experten. De volgende 

grafieken en tabellen focussen op het financieel-economische thema.  

In totaal kwam in financieel-economisch nieuws in de periode 2003 tot en met maart 2013 15.517 

keer een persoon aan het woord (elk individu dat spreektijd krijgt in het nieuws werd meegeteld). In 

Tabel 3 wordt het totaal aantal media-optredens van de verschillende actoren in financieel-

economisch nieuws opgesomd. Politici staan op de eerste plaats: zij kwamen maar liefst 44% van de 

keren dat een actor in beeld verscheen aan het woord. Bedrijfsleiders en woordvoerders uit het 

middenveld kwamen beiden in ongeveer 10% van de gevallen in beeld. Deze worden gevolgd door de 

man in de straat, die in 7% van de gevallen in beeld kwam. Experten staan op de vijfde plaats met 

6,6%.  

Tabel 3: Aantal media-optredens van actoren die aan het woord komen in financieel-economisch nieuws in de 
19-uur-journaals op Eén en VTM (2003-maart 2013; N=15.717 nieuwsitems met een actor aan het woord) 

actor aantal percentage 

Politicus 6.927 44,1% 

Bedrijfsleider 1.478 9,4% 

Woordvoerder middenveld 1.472 9,4% 

Man in de straat 1.112 7,1% 

Expert 1.038 6,6% 

Werknemer 541 3,4% 

Consument 473 3,0% 

Ambtenaar 424 2,7% 

Zaakvoerder 424 2,7% 

Deelnemer actie 266 1,7% 

Overige 1.562 9,9% 

 

6.1.2.2 Tijdspercentage spreektijd actoren financieel-economisch nieuws 

Een andere manier om de aanwezigheid van verschillende types actoren in het financieel-

economische nieuws te analyseren, is door niet zozeer te kijken naar het aantal media-optredens 

maar naar de spreektijd van de actoren (Tabel 4). In de top 10 van alle categorieën van actoren in 

financieel-economisch nieuws staan experten op de tweede plaats. Experten moeten enkel de politici 

(zowel binnenlandse als buitenlandse) laten voorgaan die in financieel-economisch nieuws bijna 

veertig procent van de totale spreektijd toebedeeld kregen (38,1%). Na de experten, kwamen 

woordvoerders uit het middenveld (12%) en bedrijfsleiders regelmatig aan het woord (9,6%). 

Wanneer we kijken naar het aantal keer dat een type actor aan het woord kwam (media-optredens), 

is dus een andere verhouding zichtbaar dan wanneer naar de spreektijd wordt gekeken. Slechts in 7% 

van de gevallen kwamen experten aan het woord, maar deze kregen wel bijna 13% van de totale 

spreektijd. Het is dus zo dat er in verhouding minder vaak een expert aan het woord kwam, maar dat 

deze dan wel een langere spreektijd kreeg. Bij de man of vrouw in de straat en werknemers is een 

omgekeerde verhouding zichtbaar: 7% van de keren dat iemand in financieel-economisch nieuws aan 
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het woord is, is het de man of vrouw in de straat, maar toch kreeg deze groep slechts 4% van de 

spreektijd. Ook consumenten kregen een kleiner tijdspercentage van de spreektijd in verhouding met 

hun optredens in het financieel-economische nieuws.   

Tabel 4: Tijdspercentage spreektijd voor actoren in financieel-economisch nieuws in de 19-uur-journaals op Eén 

en VTM (2003-maart 2013; N=15.717 nieuwsitems met een actor aan het woord) 

actor percentage spreektijd 

Politicus 38,1% 

Expert 12,8% 

Woordvoerder middenveld 12,0% 

Bedrijfsleider 9,6% 

Man in de straat 4,0% 

Ambtenaar 3,6% 

Werknemer 3,0% 

Zaakvoerder 2,9% 

Consument 1,9% 

Interne journalist 1,8% 

Overige 10,3% 

 

6.1.2.3 Wie zijn de experten in financieel-economisch nieuws?  

We weten dat experten op de tweede plaats staan op basis van de spreektijd die ze krijgen in 

financieel-economisch nieuws wanneer alle actoren met elkaar worden vergeleken. Wie zijn die 

experten dan? En zijn het steeds dezelfde experten en standpunten die aan bod komen of is er 

diversiteit in personen en standpunten? In de onderstaande Tabel 4 wordt de top 25 van de experten 

getoond die het vaakst aan het woord kwamen in de 19-uur-nieuwsuitzendingen van zowel Eén als 

VTM. In totaal kwamen er in de periode 2003 tot en met maart 2013 437 individuele financiële 

experten aan het woord bij VRT en VTM die in totaal 1.038 mediaoptredens verzorgden. 

Paul D’Hoore is de financiële expert die het vaakst aan het woord kwam in het financieel-

economische nieuws. In de periode 2003 tot maart 2013 verscheen hij maar liefst 126 keer in de 

nieuwsuitzendingen van 19 uur. Dit betekent dat wanneer een financieel expert aan het woord was, 

dit meer dan één op de tien keer Paul D’Hoore was (12,1%). Hij kwam vooral geregeld in de VTM-

uitzendingen aan bod omdat hij daar sinds 2011 de vaste expert is voor het financieel-economische 

domein. Op de tweede plaats staat Paul De Grauwe, professor economie verbonden aan de KU 

Leuven en sinds 2012 aan de London School of Economics and Political Science. Hij verscheen 87 keer 

in het financieel nieuws (8,4%). Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van de bank ING, verscheen 47 

keer (4,5%); Geert Noels, hoofdeconoom bij beurshuis Petercam, 44 keer (4,2%); en Michel Maus, 

professor verbonden aan de UGent, 24 keer (2,3%).  Een aandeel van 44% van de experten verscheen 

slechts één of twee keer in het financieel-economische nieuws in de periode 2003 tot maart 2013. 

Opvallend is ook dat bij de 25 meest voorkomende experten geen enkele vrouwelijke expert was. 

Bovendien was er bij de experten die meer dan één keer verschenen geen enkele expert van 

allochtone afkomst. De experten in het financieel-economische nieuws zijn dus vooral blank en 

mannelijk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
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Tabel 5: Aantal unieke experten in financieel-economisch nieuws in de 19-uur-journaals op Eén en VTM (2003-

maart 2013; N=1.038 nieuwsitems met een expert) 

Actor affiliatie aantal 
keer 

aan het 
woord 

% aantal 
keer aan 

het 
woord 

Paul D'Hoore Onafhankelijk 
financieel journalist 

126 12,1% 

Paul De Grauwe KU Leuven/London 
school of economics 

87 8,4% 

Peter Vanden Houte ING 47 4,5% 

Geert Noels Petercam/Econoshock 44 4,2% 

Michel Maus VUB/UA 24 2,3% 

Herman Matthijs UGent 22 2,1% 

Ivan Van De Cloot denktank Itinera 18 1,7% 

Peter De Keyzer BNP Paribas Fortis 13 1,3% 

Johan Van Overtveldt Knack/Trends 12 1,2% 

Frederik Delaplace De Tijd/L’Echo 9 0,9% 

John Romain Immotheker 9 0,9% 

Gino Van Ossel Vlerick Business 
School 

8 0,8% 

Bart Van Craeynest Petercam 7 0,7% 

Gert Bakelants De Belegger 7 0,7% 

Gert De Mesure Demes 7 0,7% 

Kristof De Paepe Spaargids 7 0,7% 

Frank De Mol De Belegger 6 0,6% 

Leo Sleuwaegen KU Leuven/ Vlerick 
Business School 

6 0,6% 

Robert Halver Baader Bank AG 6 0,6% 

Alex Geens Immotheker 5 0,5% 

Bernard Musyck Frederick University 
Cyprus 

5 0,5% 

Frank Lierman Belfius Bank 5 0,5% 

Jef Wellens Kluwer 5 0,5% 

Koen De Leus KBC 5 0,5% 

Roger Blanpain KU Leuven 5 0,5% 

  

Uit Tabel 5 blijkt dat enkele personen vaak in het nieuws terugkwamen; bijvoorbeeld Paul D’Hoore 

en Paul De Grauwe zorgden samen voor 20% van het totaal aantal media-optredens van alle 

experten. Het merendeel van de experten (N=343) kwam slechts een keer in het nieuws. Figuur 3 

stelt dit visueel voor: op de linkeras (Y-as) zien we het aantal mediaoptredens, op de rechteras (X-as) 

worden de experten voorgesteld. Het valt op dat slechts een tiental experten voor de meeste quotes 

zorgden (links in de grafiek) en dat de spreektijd niet evenwichtig verdeeld werd over alle experten. 

Het financieel-economische nieuws wordt dus hoofdzakelijk door een beperkt groepje van experten 

geduid.  
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6.1.2.4 Verschil VTM & Eén  

Zoals eerder gezegd kwamen op VTM (534) en Eén (504)ongeveer even vaak experten aan het woord, 

al liet VTM wat minder (213) individuele experten aan het woord dan Eén (280). Met andere 

woorden, VTM werkt meer met vaste experten dan Eén. Wanneer meer specifiek wordt gekeken 

naar welke experten de twee zenders precies aan bod laten komen, zijn een aantal verschillen 

waarneembaar. 

Zo is Paul D’Hoore de absolute topexpert bij VTM als het aankomt op financieel-economisch nieuws. 

Hij nam bijna een vijfde (18,5%) van de expertenoptredens in het VTM-nieuws voor zijn rekening. Bij 

het journaal op Eén werd Paul D’Hoore ook regelmatig als expert geraadpleegd, zij het veel minder 

dan bij VTM, namelijk in 5% van de gevallen. Paul De Grauwe is op beide zenders een veel 

geraadpleegde expert. Bij Eén staat hij op de eerste plaats met 10% van de media-optredens van 

experten in financieel-economisch nieuws, op VTM staat hij op de tweede plaats met 6,6%. Peter 

Vanden Houte komt dubbel zoveel aan bod bij Eén (6,5%) als bij VTM (2,6%). Ook Geert Noels, 

Herman Matthijs en Ivan Van De Cloot verschenen bij beide zenders regelmatig als experten in het 

financieel-economische nieuws.  

Bij VTM blijkt een duidelijk overwicht van Paul D’Hoore, terwijl bij Eén meer verschillende actoren 

aan bod kwamen. Ook hier is het interessant dat bij geen van beide zenders een vrouw of expert van 

allochtone afkomst bij de meest voorkomende experten hoort. VTM lijkt dus meer te werken met 

een strategie van vaste, vertrouwde gezichten, waarbij steeds dezelfde experten terugkeren. Zo is 

Paul D’Hoore sinds 2011 de vaste financieel-economische expert in het VTM-nieuws. Over het 

algemeen is het wel zo dat dezelfde experten terugkeren op beide zenders in de top 20, een kleine 

groep experten domineert dus het financieel-economische televisienieuws. 
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6.1.2.5 Media-optredens van experten doorheen de tijd 

Om een vergelijking te maken van het aantal financieel-economische experten die per jaar optraden, 

werden de items van het eerste kwartaal van 2013 weggelaten omdat nog niet alle cijfers van dit jaar 

beschikbaar waren. In totaal bleven dan 974 experten over die voorkwamen in het financieel-

economische nieuws tussen 2003-2012. Wanneer men naar Figuur 4 kijkt, valt op dat er een duidelijk 

verschil is tussen de periode 2003-2007 en 2008-2012. We kunnen veronderstellen dat dit verschil 

een gevolg is van de financieel-economische crisis die in 2008 begon. Vóór het jaar 2008 kwamen 

nooit meer dan 50 experten per jaar aan het woord. In 2008 was een sterke stijging merkbaar en 

kwamen in het financieel-economische nieuws 158 experten aan het woord. Deze piek is mogelijk te 

verklaren door het toeslaan van de wereldwijde bankencrisis, die voor een toename in de media-

aandacht voor financieel-economische thema’s zorgde. In de periode 2009-2010 daalde het aantal 

experten weer tot rond de 100, om dan in 2011 opnieuw een enorme groei te kennen. In 2011 

kwamen 282 experten aan het woord. Deze piek in 2011 is waarschijnlijk te verklaren door de komst 

van de zogenaamde schuldencrisis. In 2012 was er weer een lichte afname, en kwamen 184 experten 

aan het woord. Het lijkt dus het geval te zijn dat veel meer experten aan het woord kwamen in het 

financieel-economische nieuws op Eén en VTM tijdens de crisisjaren.  

 

Maar blijft deze stijging in de crisisjaren bestaan wanneer wordt gecontroleerd voor het totale aantal 

actoren in financieel-economisch nieuws? In Figuur 5 wordt de evolutie weergegeven van het 

tijdspercentage (aandeel van de spreektijd) dat experten kregen in verhouding tot de spreektijd voor 

alle actoren. We vergelijken hier met de spreektijd voor alle actoren omdat het mogelijk is dat er 

doorheen de jaren een trend was naar meer actoren in het nieuws, wat zou kunnen betekenen dat 

de algemene spreektijd omhoog ging. De vraag is of experten meer spreektijd kregen ten aanzien van 

andere actoren in crisistijd (2008-2013) tegenover niet-crisistijd (2003-2007). Dit bleek het geval te 

zijn. Er was een duidelijke stijging waarneembaar in de spreektijd die experten kregen ten aanzien 

van de totale spreektijd van alle actoren in financieel-economisch nieuws in 2008 (het jaar waarin de 

‘bankencrisis’ uitbrak). Waar het aandeel van de spreektijd (tijdspercentage) van experten in de jaren 

daarvoor rond de 7% schommelde, kregen de experten in 2008 13% van de totale spreektijd. In 2009 
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daalde het tijdspercentage opnieuw tot ongeveer 8%, om in 2010 te stijgen tot 14%. In 2011 (de 

zogenaamde ‘schuldencrisis’) kregen de experten het grootste tijdspercentage, namelijk 23%, om 

vervolgens weer te dalen tot 12% in 2012. Dus, wanneer de crisis verscherpte, vooral in 2008 en 2011, 

deden journalisten meer beroep op experten om de zaak te duiden en kregen deze dus een 

prominentere plaats in het nieuws. 

 

 

6.1.2.6 Vergelijking Eén en VTM doorheen de tijd 

Wanneer Eén en VTM met elkaar vergeleken worden voor de totale spreektijd voor experten in 

financieel-economisch nieuws (Figuur 6), tonen de twee zenders een gelijkaardige evolutie. Het 

aantal experten dat op VTM en Eén verschijnt, lijkt dus een gevolg te zijn van dezelfde externe 

omstandigheden. De lijnen, die de totale spreektijd van de financieel-economische experten 

voorstellen op Eén en VTM, stijgen en dalen nagenoeg gelijktijdig. Er was dus een gelijktijdige 

toename en afname in het de totale spreektijd die experten in de 19-uur-nieuwsuitzendingen in 

financieel-economisch nieuws op de twee zenders kregen. Zo is er een piek in 2008, het jaar waarin 

de schuldencrisis toesloeg. Een tweede piek is waar te nemen in 2011, toen de bankencrisis uitbrak. 

Eén en VTM leken dus beide op dezelfde manier te reageren op de economische crisis, namelijk door 

meer experten aan bod te laten komen in financieel-economisch nieuws.  In het crisisjaar 2008 was 

het Eén die meer spreektijd gaf aan de experten in financieel-economisch nieuws, terwijl dit in 2011 

VTM was.  
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Figuur 5: Tijdspercentage voor experten ten aanzien van het 
tijdspercentage voor alle actoren per jaar in financieel-

economisch nieuws in de 19-uur-journaals op Eén en VTM  
(2003-2012, N=974 nieuwsitems) 
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6.1.2.7 Verschil in spreektijd VTM & Eén 

Gemiddeld kregen de experten in een financieel-economisch nieuwsitem per quote 33 seconden 

(M=32,5; SD=30,4) om hun uitleg te geven. Maar is er een verschil in de spreektijd die experten 

kregen toebedeeld op de commerciële omroep VTM versus de publieke omroepzender Eén? Op VTM 

kregen de financieel-economische experten gemiddeld 33,5 seconden spreektijd (SD=30,2), op Eén 

kwamen de experten gemiddeld 31,3 seconden aan het woord (SD=30,7). Er bestaat dus nauwelijks 

een verschil in de gemiddelde spreektijd tussen de zenders. Het verschil in spreektijd is niet 

significant (T(1036)= 1.179, p>.05), dit wil zeggen dat het verschil in de resultaten vermoedelijk 

berust op toeval en dus niet systematisch is.  

Vervolgens werd een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde quotelengte van experten in 

financieel-economisch nieuws ten aanzien van de gemiddelde quotelengte van alle actoren in 

financieel-economisch nieuws (Tabel 6). Over het algemeen valt op dat experten (33 seconden) 

gemiddeld langer aan het woord komen dan andere actoren in financieel-economisch nieuws (11 

seconden, SD= 15). Ook wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde spreektijd van alle actoren, is te 

zien dat er weinig verschil bestaat tussen Eén (11,7 seconden) en VTM (11 seconden). Dit verschil 

was echter wel significant  (T(21675)=3, p>.01).  

  

Tabel 6: Gemiddelde spreektijd van alle actoren in financieel-economisch nieuws versus experten in financieel-

economisch nieuws: vergelijking Eén en VTM.  

Gemiddelde spreektijd in financieel-economisch nieuws Eén VTM 

Gemiddelde spreektijd alle actoren (in seconden) 11,7 11 

Gemiddelde spreektijd experten (in seconden) 31,3 33,5 

6.1.2.8 Organisatorische affiliatie 

Op basis van het achtergrondonderzoek werden de experten in vijf categorieën ingedeeld, als 

behorend tot één van vijf soorten organisaties: (1) persorganisatie, (2) academische organisatie, (3) 

commerciële organisatie, (4) administratieve organisatie, (5) andere. Deze affiliatie kon voor 949 van 

de 1.038 nieuwsitems die een expert bevatten, achterhaald worden. Het zijn deze 949 financieel-

economische nieuwsitems die opgenomen werden in de volgende analyses. Uit Tabel 7 blijkt dat 
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meer dan 40% van de experten afkomstig was uit de bedrijfssector en dus afkomstig was uit banken, 

beursbedrijven, ratingbureaus en andere bedrijven Op de tweede plaats staan academici met 27% 

van de experten. Op de derde plaats staan persorganisaties met een vierde van de experten. Tot 

persorganisaties behoren externe journalisten verbonden aan bepaalde media zoals tijdschriften, 

kranten, televisiezenders en onafhankelijke journalisten. Op de vierde plaats staat de categorie 

‘anders’ met 3%. Op de laatste plaats staan individuen die geaffilieerd zijn aan een politieke 

organisatie (niet de politici zelf, maar bijvoorbeeld medewerkers van de studiedienst van een 

politieke organisatie)1. Gezien het grote aandeel van experten dat werkzaam is in de bedrijfssector, 

rijst de vraag of deze experten als ‘onafhankelijke’, belangeloze experten kunnen worden gezien. 

Tabel 7: Organisaties van de experten die optreden in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM (2003-

maart 2013, N=949 nieuwsitems) 

affiliatie % 

commerciële organisatie (bedrijf) 42% 

academische organisatie 27,2% 

persorganisatie 25,7% 

administratieve organisatie  1,6% 

anders 3,4% 

  

Wanneer dieper ingegaan wordt op het verschil tussen Eén en VTM wat de organisatorische affiliatie 

van de experten betreft die in de 19-uur-journaals verschenen (zie Figuur 7), vallen een aantal 

verschillen op. Zo kwam bij Eén 55% van de respondenten uit de bedrijfswereld, terwijl dit bij VTM 

slechts 30% was. Bij VTM daarentegen was 40% afkomstig van een persorganisatie, tegenover 12% 

bij Eén. In deze twee voorgaande categorieën waren de verschillen tussen de twee zenders het 

grootst. Experten uit de academische wereld kwamen ongeveer even vaak voor op Eén (30%) als op 

VTM (25%). Beide zenders toonden weinig experten die een vorm van administratieve affiliatie 

hadden (0,4% op VTM, 2,9% op VRT). De openbare omroep VRT leunde dus veel meer op de 

bedrijfswereld voor haar financiële experten, terwijl VTM merkelijk meer experten van 

persorganisaties gebruikte.  
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6.1.2.9 Verschil in spreektijd naargelang organisatorische affiliatie 

Vervolgens maken we een vergelijking van de spreektijd die de experten afkomstig uit verschillende 

soorten organisaties/sectoren krijgen. In Figuur 8 is te zien dat externe journalisten of experten 

afkomstig van een persorganisatie gemiddeld het langst aan het woord kwamen (M=67,1; SD= 45,4). 

Op de tweede plaats staan de experten afkomstig uit de bedrijfswereld (M=43,4; SD=43,9). Op de 

derde plaats staan academici (M=34,9; SD=31,1) die gemiddeld tien seconden langer aan het woord 

waren dan experten met een bepaalde administratieve affiliatie (M=22,3, SD=3,5).  

Om te kijken of er een invloed was van de organisatorische affiliatie van de experten op de spreektijd 

in seconden, werd een two-way independent ANOVA uitgevoerd, waarbij ‘functie’ de onafhankelijke 

variabele was en ‘spreektijd’ de afhankelijke variabele. Leeftijd in jaren, geslacht en de duurtijd van 

het item werden in het model ingebracht als covariaten. Hieruit bleek dat de affiliatie van de 

experten een significante invloed heeft op de spreektijd van deze experten (F(4, 391)= 12.083, 

p< .001). Dit wil zeggen dat de verschillen in spreektijd tussen experten met verschillende affiliaties 

structureel, systematisch en dus niet toevallig waren.  

Daarenboven werd een Bonferroni post-hoc test uitgevoerd om te kijken of de verschillen tussen de 

gemiddelden significant waren. Experten geaffilieerd aan een persorganisatie (of zelfstandige 

journalisten) kregen gemiddeld significant meer spreektijd dan commerciële, academische, politieke 

en andere experten.  Alle andere functiecategorieën verschilden niet significant van elkaar.  
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Aangezien een verschil optrad tussen Eén en VTM in de affiliatie van de experten in financieel-

economisch nieuws, was het eveneens interessant om te kijken of er ook een verschil was in de 

spreektijd die de soorten experten op de verschillende zenders kregen toebedeeld. Dit bleek het 

geval te zijn. Op VTM kregen de journalisten het leeuwendeel van de spreektijd, terwijl dit bij Eén 

vooral de experten uit de bedrijfswereld waren. Tussen de experten uit de academische en de 

politieke wereld waren de verschillen minder uitgesproken (zie Figuur 9).  

 

6.1.2.10 Experten per nieuwsthema op basis van organisatorische affiliatie  

Er werd eveneens nagegaan of er een relatie was tussen een bepaald financieel-economisch 

nieuwsthema en de organisatorische affiliatie van de experten. Vragen journalisten bepaalde 

experten om in het nieuws te verschijnen op basis van het nieuwsthema? Dit bleek het geval te zijn 
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Figuur 8: Gemiddelde spreektijd in seconden naargelang affiliatie 

expert in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM  
(2003-maart 2013, N=949 nieuwsitems)  
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bij sommige nieuwsthema’s (zie lijst van de thema’s op pagina 13). Erg opvallend was het resultaat 

bij het beursnieuws (themacode 302). Zo was 63,4% van de experten in het beursnieuws afkomstig 

uit de bedrijfswereld (vgl.: 27,2% uit de perswereld, 8,5% uit de academische wereld en 0,5% uit de 

politieke wereld). Een mogelijke verklaring is dat men geneigd is om experten, afkomstig uit 

beursorganisaties, te vragen om duiding te geven bij beursnieuws. Ook wanneer het ging om 

belastingnieuws (thema 305) kon een afwijkend resultaat worden vastgesteld: de meerderheid van 

de experten was afkomstig uit de academische wereld (42%), 31,8% uit de bedrijfswereld en 20,6% 

uit de journalistieke wereld. Dit is opvallend omdat in ieder ander nieuwsthema de algemene 

tendens wordt gevolgd waarbij experten uit de bedrijfswereld het vaakst voorkomen. Bij 

belastingnieuws was dit als enige niet zo. Alle andere nieuwsthema’s volgden de gemiddelde 

tendens.  

6.1.2.11 Opleiding 

Vervolgens werd gekeken naar de studie-achtergrond van de experten. Slechts van zestig experten 

waren deze gegevens beschikbaar. Tabel 8 toont de opleiding van deze zestig individuele experten 

die aan bod kwamen, dus niet in relatie tot het aantal quotes of spreektijd. De meerderheid van de 

experten (58%) heeft een economische studie achter de rug. Op de tweede plaats staat een 

rechtenopleiding (15%). Bijna 10% van de respondenten volgde een opleiding in de politieke 

wetenschappen. Vervolgens waren er nog een aantal experten die Germaanse talen of geschiedenis 

hebben gestudeerd.  

Tabel 8: opleiding van de unieke experten in de 19-uur-journaals op Eén en VTM (2012-maart 2013, N=60 

unieke experten) 

Opleiding % 

economie 58,3% 

rechten 15,0% 

politieke wetenschappen 8,3% 

Germaanse talen 5,0% 

geschiedenis 5,0% 

geografie 1,7% 

sociaal werk 1,7% 

psychologie 1,7% 

sociologie 1,7% 

communicatie 1,7% 

 

Wanneer wordt gekeken naar de opleiding van de meest voorkomende experten, is te zien dat de 

meest voorkomende expert, namelijk Paul D’Hoore, geen economische opleiding had, maar een 

opleiding Germaanse talen. Professor Paul De Grauwe, die op de tweede plaats staat heeft echter 

wel een achtergrond in economie. De andere meest voorkomende experten, Peter Vanden Houte en 

Geert Noels, volgden eveneens een economische opleiding.  

6.1.2.12 Geslacht experten 

Wanneer gekeken werd naar het geslacht van alle experten werden een aantal interessante 

vaststellingen gedaan. Zo waren er van alle financieel-economische nieuwsitems slechts 59 waarin 

een vrouwelijke expert voorkomt (6%), tegenover 976 nieuwsitems met een mannelijke expert (94%). 
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Er was dus een zware ondervertegenwoordiging van vrouwelijke experten in het Vlaamse financieel-

economische televisienieuws in de periode van 2003 tot maart 2013. Bovendien stond geen enkele 

vrouw in de top 25 van de meest voorkomende experten. Deze resultaten dienen echter wel 

genuanceerd te worden aangezien er ook in de realiteit minder vrouwelijke dan mannelijke financiële 

experten zijn (Beckmann & Menkhof, 2008). Vervolgens werd gekeken naar de gemiddelde spreektijd 

die de experten toebedeeld kregen. Onmiddellijk viel op dat vrouwen gemiddeld slechts 18,5 

seconden aan het woord kwamen (SD=12,1), terwijl mannen bijna dubbel zolang aan het woord 

waren, namelijk 33,4 seconden (SD=31). Dit verschil is significant (T(112,4)=8,043, p<.001). 

6.1.2.13 Leeftijd experten 

Wanneer een expert aan het woord kwam in het nieuws van 19 uur, was deze gemiddeld 53 jaar oud 

(M=52,6;  SD= 10,8). De jongste expert was 26 jaar, de oudste 82. Bijkomend wordt de vraag gesteld 

of er een verschil is in de gemiddelde leeftijd van de mannelijke en vrouwelijke experten in beeld. De 

vrouwelijke experten waren gemiddeld 34 jaar oud (SD=5,1), de mannelijke 53 (M= 52,8, SD= 10,7). 

Dit verschil is aanzienlijk en significant (T(390)=3,931, p<.001) dit betekent dat de verschillen 

systematisch zijn. Bij deze resultaten dient opgemerkt dat niet van alle experten de leeftijd 

achterhaald kon worden, en dat de leeftijd objectief werd vastgesteld bij 387 nieuwsitems waarin 

een mannelijke expert werd getoond (van het totaal van 976), maar slechts bij vijf nieuwsitems met 

een vrouwelijke expert (van het totaal van 59). Deze resultaten dienen dus met enige voorzichtigheid 

behandeld te worden. 

 

 

6.1.2.14 De expertendatabank 

De expertendatabank wil journalisten en programmamakers aansporen om bepaalde 

bevolkingsgroepen (vrouwen, transgenders, allochtonen of mensen met een functiebeperking of 

opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede) meer aan het woord te laten 

(www.expertendatabank.be, 2013). Dankzij de lange onderzoeksperiode opgenomen in dit 

onderzoek, is het mogelijk om te kijken of de komst van de expertendatabank begin 2008 zorgde 
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voor een toename in het gebruik van experten uit bepaalde in het nieuws ondervertegenwoordigde 

bevolkingsgroepen. Is er sinds 2008 een toename is van het aantal vrouwelijke experten in financieel-

economisch nieuws in de 19-uur-journaals op Eén en VTM? 

Wanneer we naar de data kijken, stellen we vast dat er een aantal schommelingen zijn in het aandeel 

van de vrouwelijke experten per jaar. Er is een toename in het voorkomen van vrouwelijke experten 

in 2008, maar dit lijkt niet significant te verschillen van de omliggende jaren. In 2011 daalde het 

aandeel van vrouwelijke experten zelfs tot een dieptepunt, namelijk 2,8%. Het hoogste percentage 

vrouwelijke experten werd behaald in 2003. Het lijkt er dus niet op dat de komst van de 

expertendatabank een systematische verandering in de representatie van vrouwelijk experten in het 

financieel-economische nieuws heeft teweeggebracht, aangezien de laatste jaren ook opnieuw een 

daling vertonen.  

Wanneer de periodes 2003-2007 en 2008-2013 met elkaar vergeleken worden voor het aantal 

vrouwelijke experten dat voorkwam in het financieel-economische nieuws in de 19-uur-

nieuwsuitzendingen op Eén en VTM, is geen significant verschil waarneembaar (T(1.033)=.598, p>.05). 

Het is dus niet zo dat meer vrouwelijke experten voorkwamen na de oprichting van de 

expertendatabank dan in de periode ervoor. Wanneer de vrouwelijke experten in het financieel-

economische nieuws in de periode van 2003 tot maart 2013 vergeleken werden met de vrouwelijke 

experten in de expertendatabank, is te zien dat er geen enkele overlap is. In totaal bevat de 

expertendatabank 42 experten voor de categorie financieel-economisch nieuws. Geen enkele 

vrouwelijke expert in het financieel-economische nieuws was afkomstig uit de expertendatabank. 

Daarnaast werd gecontroleerd of er experten van allochtone afkomst afkomstig waren uit de 

expertendatabank. Ook dit was niet het geval. Het lijkt er dus sterk op dat journalisten zich niet 

baseren op de expertendatabank om vrouwelijke of allochtone experten te zoeken, maar eerder op 

hun eigen netwerk.  

  



 
  

33 
 

 

6.2 DEEL II: codering expertquotes 

6.2.1 Algemene resultaten expertquotes 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de resultaten voortkomend uit de uitspraken van de 

experten gerapporteerd om na te gaan wat de kenmerken van deze uitspraken zijn. Bovendien wordt 

nagegaan of experten van een bepaalde organisatorische affiliatie andere inhoudelijke uitspraken 

doen dan experten van een andere organisatorische affiliatie economische. Uit voorgaande literatuur 

kwam naar voren dat experten vaak in financieel-economisch nieuws aangehaald worden omwille 

van hun autoriteit en schijnbare objectiviteit (Steele, 1995; Gans, 1979). In sommige gevallen 

benadrukte een expert zelfs zelf zijn of haar onafhankelijkheid:  

Paul de Grauwe, 5/11/2010, VTM  

“Ik kijk gewoon naar de cijfers, ik ben door niemand gebonden.” 

6.2.1.1 Toon nieuwsberichten  

Uit voorgaand onderzoek (Soroka, 2006) bleek dat negatief nieuws de aandacht trekt en bovendien 

een grotere invloed heeft op het publiek. Manning stelde in 2013 dat financieel-economisch nieuws 

over het algemeen niet zo nieuwswaardig is, en de toon van het nieuwsbericht is mogelijk een 

middel om de aandacht van het publiek op dit nieuws te richten. Hierbij dient wel opgemerkt te 

worden dat de onderzoeksperiode een aantal jaren van de wereldwijde financieel-economische crisis 

omvat, wat mogelijk de toon van de berichten eveneens beïnvloedde. In dit onderzoek werd voor 

iedere quote bepaald of het om goed, slecht of neutraal nieuws ging.  

62,4% van de quotes van de experten in het financieel-economische nieuws had geen duidelijke toon 

of bevatte zowel goed als slecht nieuws. Bijna 30% (29,4%) van de expertquotes bracht echter 

duidelijk een negatieve boodschap met slecht nieuws. Slechts 8% van de berichten (8,1%) bracht 

duidelijk goed nieuws. De meerderheid van de boodschappen die de financiële experten brachten in 

het financieel-economische nieuws, was dus relatief neutraal van toon, maar als er een duidelijk te 

onderscheiden toon was, was deze meestal negatief.  

Wanneer wordt gekeken naar de evolutie doorheen de jaren (Figuur 11), is te zien dat er een piek 

was in het aandeel van quotes met een negatieve toon in 2011. In 2004 en 2005 was het aandeel van 

negatieve expertquotes kleiner en waren er in verhouding meer quotes met een positieve toon. In 

2007, 2009 en 2011 kende het aantal positieve quotes een dieptepunt, terwijl er in 2010 weer een 

stijging was in positieve quotes. Het lijkt dus dat er vooral na 2006 een tendens was naar meer 

negatief geladen uitspraken, met een piek in crisisjaar 2011.  
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6.2.1.2 Normatief oordeel 

Hoewel experten in financieel-economisch nieuws verschijnen als ‘objectieve’ analisten van de 

economische situatie of specifieke gebeurtenissen (Soley, 1992), is het echter mogelijk dat ze een 

normatief oordeel vellen. Een expert velt een normatief oordeel wanneer hij aangeeft hoe iets zou 

moeten gebeuren of hoe bepaalde actoren zouden moeten handelen. Het gaat hier echter niet om 

een advies aan de nieuwskijker, maar om een oordeel omtrent het handelen van de betrokken 

actoren.  

Gert De Mesure, 07/10/2008, VTM  

  “Vroeger was dat voldoende, vandaag werkt dat helemaal niet meer en moeten de  

 overheden tussenkomen.” 

Paul De Grauwe, 2/09/2011, VTM 

‘’Ik denk dat het IMF eigenlijk zo’n studie niet naar buiten moet brengen, omdat het ook de 

banksector destabiliseert en ten onrechte, omdat ook een deel van de daling van de prijzen 

van die obligaties het gevolg is van paniek.’’ 

In 13,7% van de financieel-economische nieuwsitems velde een expert een normatief oordeel. De 

meest voorkomende expert Paul D’Hoore velde een normatief oordeel in 19,4% van de keren dat hij 

aan het woord kwam, Paul De Grauwe in 16% van de gevallen. Wanneer wordt gekeken naar de 

evolutie doorheen de jaren (Figuur 12), is te zien dat de experten vaker een normatieve lading gaven 

aan hun uitspraken in het nieuws in het crisisjaar 2009. Dat jaar uitten de experten mogelijk meer 

kritiek op het foutieve handelen van de bedrijven en de overheid. Voor het crisisjaar 2011 is een 

dergelijke toename echter niet terug te vinden.  
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6.2.1.3 Beschrijvend-verklarend-voorspellend 

Voor elke quote werd bepaald of deze beschrijvend of verklarend was, om zo na te gaan of de 

experten louter een beschrijving van de gebeurtenissen gaven of dat ze er dieper op ingingen en 

bijkomende uitleg verschaften. In een beschrijvende quote beschrijft de expert de situatie zonder 

daarbij veel extra verklaring te geven, terwijl in een verklarende quote een verklaring wordt gegeven 

voor de gebeurtenissen;30,2% van de uitspraken van de experten had een beschrijvend karakter. In 

21,5% van de gevallen gaf de expert in het financieel-economische nieuws een verklaring voor het 

voorkomen van een bepaalde situatie of het handelen van de betrokken actoren. De helft van de 

keren dat een verklaring werd gegeven, werd dit - tegen de verwachtingen in - gedaan door een 

expert afkomstig uit de bedrijfswereld. Verwacht was dat experten afkomstig uit academische en 

journalistieke organisaties meer gebruikt zouden worden voor bijkomende uitleg en duiding. In bijna 

tien procent van de gevallen (8,9%) deed de expert een uitspraak over de toekomst (dit kan 

overlappen met het beschrijvend of verklarend karakter van de quote). Experten worden dus niet 

enkel gevraagd om in nieuwsuitzendingen de huidige situatie te analyseren of commentaar te geven, 

maar ze doen eveneens uitspraken over de toekomst op basis van hun kennis.  

6.2.1.4 Advies aan burger 

Naast de analyse die de experten geven van de financieel-economische situatie, richten de experten 

zich soms rechtstreeks tot de burger om advies te geven op basis van hun expertise. Dit duidt op een 

persoonlijke aanpak van de televisiezenders, waarbij ze de burger hulp bieden om beter om te gaan 

met financiële situaties en om de crisis door te komen. Olen (2013) waarschuwde in haar boek echter 

op te passen voor dit advies, omdat dit meestal niet altijd genuanceerd wordt in een 

nieuwsuitzending, en dit advies bovendien niet altijd correct blijkt te zijn.  

In zeven procent van de expertquotes (6,7%) richtte de expert zich rechtstreeks tot het publiek om 

raad te geven aan het kijkend publiek. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen Eén en VTM, 

valt op dat er op VTM (10,4%) vaker advies werd gegeven dan op Eén (2,6%).  Dit is mogelijk te 

verklaren door het statuut en de doelgroepen van beide zenders. Eén is een openbare omroep die 

vooral een hoger opgeleid publiek bereikt, terwijl VTM een commerciële zender is die een meer 
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persoonlijke aanpak hanteert. Dit uit zich ook in het feit dat VTM meer gebruik maakt van vaste 

vertrouwde experten, zoals Paul D’Hoore, die regelmatig in het nieuws verschijnen om de kijkers 

advies te geven.  

 Geert Noels, 08/09/2008, VTM  

“Als je heel veel bankaandelen hebt, en je bent daar afhankelijk van, moet je dat herbekijken 

in de komende maanden, want hiermee is een groot probleem afgewend.” 

 Paul D’Hoore, 11/08/2011, VRT 

“Als je nu met pensioen gaat, dan ben je niet verplicht om dat bedrag op te nemen, dus als je 

 het niet nodig hebt dan kun je eigenlijk beter, als je met pensioen gaat dat 

 pensioenspaarfonds laten staan een paar jaren en het opnemen op het moment dat de beurs 

 het heel goed doet. Dan is het moment om die winst vast te klikken.’’ 

6.2.1.5 Economische wetmatigheid & jargon 

De economie kan worden voorgesteld als een kracht waar we als mens niets aan kunnen veranderen 

en die we dienen te accepteren. In 7,5% van de gevallen spraken de expert in termen van een 

economische wetmatigheid, waarbij de gang van zaken wordt voorgesteld als een logisch gevolg van 

een aantal onderliggende economische wetten die onvermijdbaar zijn.  

Ivan Van De Cloot, 29/07/2004, VRT  

“Een hogere olieprijs, dat duwt de prijzen omhoog en daardoor voelt de consument zich 

armer. En daardoor gaat hij bijvoorbeeld minder consumeren, en dat drukt de economische 

activiteit, maar ook het bedrijfsleven wordt getroffen, want zij merken dat in hun kosten.” 

In bijna tien procent (7,7%) van de quotes werd jargon gebruikt, dat wil zeggen specifiek economisch 

taalgebruik dat voor leken zonder bijkomende uitleg moeilijk te begrijpen is. Voorbeelden hiervan 

zijn woorden als ‘conjunctuur’, ‘Bruto Nationaal Product’, ‘depositogarantie’, ‘liquiditeit en 

solvabiliteit’, ‘rulingsysteem’ en ‘rommelobligatie’. Experten afkomstig uit de bedrijfswereld 

gebruikten het vaakst jargon; in tien procent van de gevallen dat ze aan het woord kwamen, 

gebruikten ze specifieke economische taal. Bovendien werd meer jargon gebruikt op openbare 

omroepzender Eén (9,7%) dan op commerciële zender VTM (5,8%). Dit verschil tussen Eén en VTM is 

mogelijk weer te verklaren door het verschillende doelpubliek van de openbare en de commerciële 

zender, waarbij de openbare omroep een hoger opgeleid publiek bereikt.  

6.2.2 Actoren in expertquotes in financieel-economisch nieuws 
In dit onderdeel van het rapport wordt gefocust op de actoren die voorkomen in de uitspraken van 

experten in het nieuws. Een actor in dit onderzoek is elke persoon, organisatie of orgaan die een rol 

speelt in het financieel-economische nieuws. Op deze manier kan worden nagegaan of er een 

bepaalde systematiek zit in de manier waarop de actoren worden weergegeven en of er een verschil 

is op basis van de organisatorische affiliatie van de experten.  

6.2.2.1 Voorkomen actoren 

Wanneer gekeken wordt naar de actoren die door de financiële experten in hun uitspraken genoemd 

werden, valt onmiddellijk op dat burgers, bedrijven en de overheid de meest voorkomende actoren 
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zijn. Op de vierde plaats staan landen die een bepaalde handeling stellen. Dit zijn bijvoorbeeld 

Griekenland of Cyprus die bepaalde maatregelen nemen, of het beleid van de EU moeten ondergaan. 

Markten en de beurs staan op de laatste plaats. Hier moet echter opgemerkt worden dat deze enkel 

werden meegerekend als ze een actor waren in het nieuwsbericht, dus niet elke keer als ze door de 

expert vernoemd werden.  

Tabel 9: voorkomen van verschillende actoren in expertquotes in de 19-uur-journaals op Eén en VTM 

(2012-maart 2013, N=1.308 actoren) 

actor voorkomen 

burger 29,9% 

bedrijf 26,5% 

overheid 23% 

land 10,1% 

markt 6,5% 

beurs 2,4% 

anders 1,5% 

 

Wanneer over bedrijven gesproken werd, viel op dat het in 56% van de gevallen om een bank ging. 

Wanneer de actor die genoemd werd een burger was, was dat in bijna dertig procent van de gevallen 

niet-gespecifieerd (‘de Belgen’, ‘de gezinnen’). In de andere gevallen kreeg de burger wel een 

specifieke rol toegekend. In meer dan twintig procent (21,9%) van de gevallen werd gesproken over 

beleggers. In veertien procent (14,4%) van de gevallen ging het om consumenten of spaarders 

(13,77%). De overige categorieën van burgers die voorkwamen zijn belastingbetalers (11,7%) en 

werknemers (10,48%).   

6.2.2.2 Positionering actoren 

Wanneer er actoren voorkwamen in de uitspraken van de experten, werd ook altijd bepaald of zij 

actief handelden of passief beïnvloed werden, en of de toon gerelateerd aan de actor positief of 

negatief was. Hiervoor werden vier categorieën onderscheiden (zie Tabel 10): boosdoeners, 

weldoeners, benadeelden en begunstigden. Bijkomende uitleg met betrekking tot deze categorieën 

is terug te vinden in de methodesectie.  

Tabel 10: classificering positionering actoren in de uitspraken van experten in de 19-uur-journaals op 

Eén en VTM op basis van handeling en actorgerelateerde toon 

 

 
 

negatief 

 
 

positief 

actief "boosdoener" "weldoener" 

passief "benadeelde" "begunstigde" 

 

 

Toon 

Handeling

gg 
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In Figuur 13 is een overzicht te zien van het voorkomen van de vermelde positioneringen bij de 

meest voorkomende actoren in de expertquotes in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM. In 

het hier opvolgende deel zullen de resultaten per actor besproken worden. In dit deel van het 

onderzoek wordt nagegaan of er vaste patronen terugkeren in de rollen die de verschillende actoren 

krijgen toebedeeld in de uitspraken van de experten. Bovendien kan op deze manier worden 

nagegaan of er een verschil is in de positionering die de experten aan de actoren geven op basis van 

de organisatorische affiliatie van de expert.  

 

6.2.2.3 Overheid als actor 

Als de overheid in de uitspraak van een expert in financieel-economisch nieuws als actor optrad, 

werd deze het vaakst als actief en negatief weergegeven (boosdoener). In 13,3% van de gevallen 

werd de overheid echter wel als positief handelend en dus als weldoener weergegeven (zie Figuur 

14). In 13,3% werd de overheid negatief beïnvloed door de omstandigheden, slechts in 5,3% 

ondervond de overheid positieve gevolgen van het handelen van een andere actor of de situatie. 

Algemeen kan worden gesteld dat de overheid door de experten overwegend als ‘boosdoener’ werd 

afgebeeld en dat bij deze positionering de overheid ver boven de andere genoemde actoren uit 

steekt. In totaal waren er 245 expertquotes waarin de overheid als actor voorkwam, in 170 daarvan 

kon een positionering worden vastgesteld (69,4%). 

Wanneer gekeken wordt naar de positionering van de overheid door de experten op basis van de 

organisatorische affiliatie van de experten (Figuur 14), is te zien dat vooral de experten afkomstig uit 

academische organisaties de overheid afbeeldden als de boosdoener. Experten afkomstig uit de 

bedrijfswereld vernoemden de overheid vaker dan de andere experten als weldoener. De experten 

uit de politieke organisaties (N=4) en de categorie ‘anders’ (N=4) werden weggelaten, omdat deze 

categorieën te klein waren om betrouwbare resultaten op te leveren.  

Wanneer dieper wordt ingegaan op het aandeel van de verschillende positioneringen van de 

overheid doorheen de jaren, zijn vooral de resultaten met betrekking tot de overheid als boosdoener 

opvallend. Voor 2008 werd de overheid nooit vaker dan 50% van de keren als boosdoener vermeld. 

32.6% 
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Figuur 13: Positionering meestvoorkomende actoren in 
expertquotes in financieel-economisch nieuws in de 19-uur-

nieuwsuitzendingen op Eén en VTM  
(2003- maart 2013, N= 875 expertquotes) 

overheid (N=245)

burger(N=334)

bedrijf (N=296)
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Vanaf 2008 was er een tendens waarbij de overheid steeds meer dan in de helft van de gevallen als 

boosdoener werd genoemd. Dit is mogelijk te wijten aan de opkomst van de wereldwijde financieel-

economische crisis waarbij de overheid vaak als schuldige werd aangeduid.  

 

Er werd eveneens gecodeerd hoe vaak de overheid als ‘wij’ of ‘ons’ werd vermeld, waarbij de 

financiële expert dus sprak over de overheid alsof deze de gehele bevolking omvat, terwijl in de 

andere gevallen werd gesproken over de overheid als een externe actor: ‘zij’ of ‘men’. Hierbij kan 

gesproken worden van de ‘ingroup’, waarnaar wordt verwezen als ‘wij’ en naar de ‘outgroup’, 

waarnaar wordt verwezen als ‘zij’ of ‘de ander’. Mensen beschouwen leden van de eigen groep 

waarmee ze zich identificeren (de zogenaamde ‘ingroup’) als beter dan leden van andere groepen 

(de outgroup), waarmee ze zich niet identificeren (Brewer, 2001; Stephan, 1977). Het is bijgevolg 

interessant om na te gaan in welke mate de overheid wordt beschouwd als behorende tot de eigen 

groep of dat de overheid als een externe actor wordt gezien. Daarnaast is het interessant na te gaan 

of de identificatie met de overheid verschilt naargelang de overheid goed of slecht handelt. Uit dit 

onderzoek bleek dat in 7,5% van de expertquotes naar de overheid verwezen werd als ‘wij’ of ‘ons’, 

waarbij de expert dus sprak over de overheid alsof deze tot de eigen groep behoorde.  

Ivan Van De Cloot, 18/04/2011, VRT 

“We willen natuurlijk tijd winnen. Wat we vandaag doen is overbruggingskredieten geven 

zodat die landen de tijd hebben om hun huishouden op orde te brengen. “ 

Wanneer dieper wordt ingegaan op de samenhang tot de overheid waarnaar verwezen werd als ‘wij’ 

en de positionering die gebruikt werd (Tabel 11), valt onmiddellijk op dat de experten zich meer gaan 

identificeren met de overheid wanneer de overheid wordt afgebeeld als weldoener. Hier lijkt dus dat 

de overheid wordt gezien als de ‘ingroup’ als de overheid een goede handeling stelt, en behoort tot 

de ‘outgroup’ wanneer deze een negatieve handeling stelt. 
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Figuur 14: Positionering overheid in expertquotes in financieel-economisch 
nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM  

(2003- maart 2013, N= 245 expertquotes) 
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commerciële organisatie (N=50)



 
  

40 
 

 
Tabel 11: voorkomen van verschillende positioneringen van de overheid en de mate waarin de overheid wordt 

gezien als ‘wij’ in expertquotes in de 19-uur-journaals op Eén en VTM (2012-maart 2013, N=245 expertquotes) 

Positionering 
overheid 

% overheid als ‘wij’ 

weldoener 29,6% 

benadeelde 12,9% 

begunstigde 7,7% 

boosdoener 7,5% 

In de quote van Paul D’Hoore van maart 2013 is deze tendens zelfs binnen één uitspraak merkbaar. 

Zo verwijst hij naar de overheid die spaargelden garandeert en dus een weldoener is als ‘wij’. Even 

later verwijst hij naar de overheid als ‘men’ wanneer er op een negatievere toon over de overheid 

wordt gesproken.  

Paul D’Hoore, 18/03/2013, VTM    

“Ja alles kan natuurlijk, maar het is toch zeker iets dat volledig ingaat tegen de akkoorden die 

gesloten zijn. Enkele jaren geleden hebben we in de eurozone besloten om alle deposito’s tot 

100.000 euro te garanderen. En wat zien we nu? Men stapt daar van af.” 

Wanneer een normatief oordeel gegeven werd, kwam de overheid meestal als actor aan bod in de 

uitspraak (33,8%). Wanneer we hier dieper op ingaan, valt op dat het vaakst een normatief oordeel 

werd gegeven door een expert wanneer de overheid werd gepositioneerd als boosdoener. Wanneer 

een normatief oordeel gegeven werd en de overheid genoemd werd als actor, werd de overheid in 

61% van de uitspraken weergegeven als boosdoener. In dit geval deed de expert vaak eerst een 

uitspraak over het handelen van de overheid dat negatieve gevolgen had, om vervolgens aan te 

geven hoe de overheid dan wel zou moeten handelen.  

Paul De Grauwe, 15/09/2010, VRT 

“Banken kunnen vandaag in essentie nog altijd hetzelfde doen als ze vroeger deden. Met 

 name met hun eigen geld en het geld van deposanten speculeren in financiële markten en dat 

 zou echt moeten afgeschaft worden. Maar die stap heeft men (de overheid) niet willen zetten.

  Dus ik vrees dat men eigenlijk op dit moment nog altijd de structuren heeft die in de 

 toekomst tot nieuwe financiële crisissen kunnen leiden” 

6.2.2.4 Burger als actor 

257 van de 334 keer dat de burger voorkwam als actor in de expertquotes kon een positionering  

worden vastgesteld. In de meerderheid van de gevallen werd de burger vermeld als de benadeelde in 

de situatie (37,13%), gevolgd door boosdoener (19,26%), zie Figuur 13. Burgers werden minder 

voorgesteld als begunstigde (12,57%) of weldoener (8,98%). De burger werd echter wel het meest 

van alle actoren voorgesteld als begunstigde. In 23,1% van de expertquotes waar  een burger als 

actor werd vermeld, kon geen positionering vastgesteld worden. De experten in het financieel-

economische nieuws beeldden de burger dus vooral af als de benadeelde van de omstandigheden. 

Dit in tegenstelling tot de overheid  en bedrijven die vaker als boosdoener werden weergegeven. 

Als gekeken wordt naar de positionering van de burger door de experten met de verschillende 

affiliaties (zie Figuur 15), valt op dat alle expertcategorieën de burger het vaakst voorstellen als een 
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benadeelde actor. Experten afkomstig uit persorganisaties positioneren de burger het meest als 

benadeelde actor (41,8%). De journalist-experten benadrukten echter ook regelmatig de positieve 

gevolgen voor de burger (18,68%). Het waren vooral experten afkomstig uit de bedrijfswereld die de 

burger weergeven als de boosdoener in financieel-economisch nieuws (25%). Journalist-experten 

gaven de burger het minst weer als boosdoener. De experten afkomstig uit politieke organisaties 

(N=1) en uit de categorie ‘anders’ (N=13) werden weggelaten, omdat deze categorieën te klein waren 

om betrouwbare resultaten op te leveren.  

Van de burgers werden de beleggers en de spaarders het vaakst als boosdoener beschouwd. 41% van 

de keren dat de burger als boosdoener werd weergegeven ging het om een belegger, in 18% van de 

gevallen om een spaarder. Een verklaring voor het feit dat het vooral experten uit de bedrijfswereld 

zijn die de burger als boosdoener weergeven ligt mogelijk in het feit dat bedrijven vaak een negatieve 

invloed kunnen ondervinden van burgers. Zo kunnen beleggers verkeerde beslissingen nemen of 

paniekreacties maken, waardoor ze bedrijven negatief beïnvloeden, of kunnen burgers minder gaan 

consumeren en meer gaan sparen, wat de economie en de bedrijfswereld eveneens niet ten goede 

komt. 

 Peter Vanden Houte, 30/11/2011, VRT 

“Rekeninghouders zijn bang en houden geld van hun rekening, waardoor banken in geldnood 

 geraken.” 

Een opvallend verschil bestaat hier tussen de zenders Eén en VTM. Op Eén werd de burger in 35,6% 

van de gevallen als boosdoener gepositioneerd, terwijl dit op VTM slechts 15,6% is. Bovendien werd 

de burger op VTM in 20,4% van de gevallen als weldoener gezien, terwijl dit op Eén slechts 10,6% 

was. Voor de rest bestonden er geen verschillen tussen de zenders. De experten op VTM leken dus 

positiever te staan ten aanzien van de burger dan de experten die verschenen op Eén. Dit verschil is 

mogelijk weer te verklaren door de meer persoonlijke aanpak van VTM.   
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Figuur 15: Positionering burger in expertquotes in financieel-
economisch nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM  

(2003- maart 2013, N= 334 expertquotes) 
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Experten afkomstig uit persorganisaties hebben het niet alleen het vaakst van alle experten over de 

positieve of negatieve gevolgen voor de burger, ze richten zich ook het vaakst tot het kijkerspubliek 

om advies te geven aan de burgers. In 11% van hun uitspraken verschaffen ze advies aan de burgers, 

dit in tegenstelling tot experten uit academische organisaties en de bedrijfswereld, die veel minder 

advies geven (zie Tabel 11). Het lijken dus vooral experten uit de journalistieke wereld die zich het 

meest richten tot de burger in financieel-economisch nieuws.  

Tabel 11: voorkomen van verschillende positioneringen van burgers en de mate waarin advies wordt gegeven in 

expertquotes in de 19-uur-journaals op Eén en VTM (2012-maart 2013, N=334 expertquotes) 

Organisatorische affiliatie expert Aandeel 
advies 

persorganisatie 11% 

academische organisatie 2,4% 

bedrijfswereld 5,90% 

 

6.2.2.5 Bedrijf als actor 

Wanneer een bedrijf in de quote van een expert in het financieel-economische nieuws werd 

vernoemd, werd in 27,4% van de gevallen geen positionering gebruikt. In de overige gevallen wel (zie 

figuur 13), en hierbij valt op dat er niet zoals bij de overheid of de burgers één duidelijke 

positionering is die de overhand neemt, maar dat zowel de positionering als ‘boosdoener’ (27,7%) of 

als ‘benadeelde’ (26,01%) ongeveer even vaak gebruikt worden. Positioneringen als ‘weldoener’ 

(8,45%) of ‘begunstigde’ (10,47%) worden veel minder gebruikt. Bij bedrijven wordt de negatieve 

invloed dus vaak benadrukt, maar het feit dat ze zelf benadeeld worden komt ongeveer even vaak 

voor. Het is echter wel de overheid die het vaakst als boosdoener werd vermeld.  

In Figuur 16 worden de verschillen tussen de experten afkomstig uit verschillende organisaties 

weergegeven in de manier waarop ze bedrijven weergeven in financieel-economisch nieuws. Hier 

valt vooral op dat de experten afkomstig uit de bedrijfswereld de bedrijven het meest als benadeelde 

positioneerden. Er is echter niet veel verschil tussen experten uit de bedrijfswereld en deze uit de 

journalistieke wereld. De experten uit alle categorieën, ook deze uit de bedrijfswereld zelf duwen de 

bedrijfswereld ongeveer even vaak in de rol van ‘boosdoener’. De positioneringen van de experten 

uit de politieke organisaties (N=3) en deze uit de categorie ‘anders’ (N=9) zijn niet weergegeven, 

omdat het aantal keer dat ze een bedrijf vermeldden te klein was om betrouwbare resultaten uit af 

te leiden.  
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6.2.2.6 Landen als actor 

In Figuur 17 wordt een overzicht gegeven van hoe landen gepositioneerd werden. Het valt direct op 

dat landen het vaakst werden weergegeven als benadeelde. In een kwart van de gevallen werd een 

land genoemd als boosdoener in het verhaal. 

 

 
 
Wanneer dieper wordt ingegaan op de positionering van landen per jaar, valt op dat er in 2011 een 

enorme piek was van het voorkomen van landen als ‘benadeelde’ (42% van de keren dat een land 

werd weergegeven als benadeeld was dit in 2011). Dit is te verklaren door het hoogtepunt van de 

financieel-economische crisis in Griekenland en Cyprus, waardoor zij erg vaak in het nieuws 

verschenen.  
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Figuur 16: Positionering bedrijven in expertquotes in financieel-
economisch nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en VTM  

(2003- maart 2013, N= 296 expertquotes) 
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Figuur 17: Positionering landen in expertquotes in financieel-
economisch nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en 

VTM  
(2003- maart 2013, N= 113 expertquotes) 
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Paul D’Hoore, 06/07/2011, VTM 

“De rente begint te stijgen. De bedoeling van Europa was van 78 miljard beschikbaar te stellen 

aan Portugal om over 2 jaar Portugal in staat te stellen om weer gewoon te lenen op de 

financiële markten. Maar aan 12% kan Griekenland onmogelijk fatsoenlijk lenen. Dat probleem 

dat je voorspelt veroorzaak je natuurlijk zelf.” 

6.2.2.7 Markt als actor 

De (financiële) markt is een veelvoorkomend concept in financieel-economisch nieuws. De markt kan 

op twee manieren weergegeven worden, met name als een actor, een levend wezen, of als een 

passieve, materiële entiteit. Wanneer de markt werd weergegeven als actor, was er sprake van 

personificatie, waarbij de markt werd voorgesteld als een levend wezen dat handelingen stelt en 

emoties kan tonen. De markt als een passieve entiteit is een abstracte plaats waar actoren 

handelingen stellen, maar die zelf niet handelt of emoties toont. Hierbij wordt de markt dus 

voorgesteld als een passieve entiteit, terwijl dit in werkelijkheid een dynamische, voortdurend 

veranderende entiteit is. 

Markt als actor:  

Peter Vanden Houte, 05/08/2011, VTM 

“Enerzijds vrezen de financiële markten dat het economische herstel zal stokken. Dat we terug 

in recessie vallen.” 

Philippe Gijsels, 05/08/2011, VTM 

“Markten vertonen heel vaak kuddegedrag en het is vaak onverstandig om met de kudde mee 

te lopen. Natuurlijk, het is ook zo, en dat weten we uit het verleden dat als een markt een 

bepaalde richting kiest, zowel omhoog als omlaag, dat die beweging wel eens langer kan 

duren.” 

Markt als passieve, materiële entiteit 

Paul De Grauwe, 08/08/2011, VTM 

 “Of wanneer banken hun eigen financiële producten op de markt gooien, dan vragen ze ook 

 aan zo’n rating bureau daar zo’n kwaliteitslabel aan te geven, en als dat een goed 

 kwaliteitslabel is, dan kun je dat gemakkelijker verkopen. Dus dat is eigenlijk de essentie wat 

 die doen.” 

In dit onderzoek draait het rond de markt als actor, dus enkel de uitspraken waarin de markt als 

levend wezen werd voorgesteld werden in dit onderzoek opgenomen. Hier is dezelfde tendens als bij 

de bedrijven zichtbaar (Figuur 18). Markten worden in ongeveer dertig procent van de gevallen 

afgebeeld als boosdoener of benadeelde. In veel mindere mate worden ze afgebeeld als weldoener 

of begunstigde.  
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Wanneer wordt gekeken naar de evolutie van de positionering van de markten doorheen de jaren, is 

te zien dat er in 2011 een piek was in de weergave van de markt als boosdoener (58% van de keren 

dat deze positionering voorkwam). Dit is waarschijnlijk te verklaren door de schuldencrisis, waar de 

markten vaak als oorzaak van problemen werden aangeduid.  

6.2.2.8 Beurs als actor 

De beurs kan, net zoals de markt, afgebeeld worden als een levende actor of als een abstracte 

entiteit. Wanneer de beurs materiële, passieve entiteit was ging het om een plaats waar in aandelen 

gehandeld wordt, de beurs als actor is een entiteit die handelingen kan stellen en emoties kan tonen. 

Beurs als actor:  

Peter Vanden Houte, 26/02/2013, VRT  

“Ook zie je dat de beurzen flink onderuit gaan en dat kan toch op het vertrouwen wegen.’’ 

Beurs als passieve, materiële entiteit:  

Jean-Paul Servais , 12/08/2011, VTM 

‘’Dit is een louter preventieve beleid zelf, al zijn er nog geen enkele geruchten over de 

toestand van Belgische aandelen. Het is altijd beter te komen met een preventieve beleid op 

tijd om ervoor te zorgen dat de handel op de beurs op een serene manier verloopt.’’ 

In Figuur 19 is te zien dat, als het om beurzen ging, er drie dominante positioneringen waren: 

‘boosdoener’, ‘weldoener en ‘benadeelde’. De beurs werd bijna nooit als begunstigde weergegeven.  
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Figuur 18: Positionering markten in expertquotes in financieel-
economisch nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en 

VTM  
(2003- maart 2013, N= 72 expertquotes) 
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6.2.2.9 Herkomst actoren 

Als laatste werd gekeken waar de actoren vandaan kwamen, waarbij een onderscheid gemaakt werd 

tussen vier categorieën (binnenlands, buitenlands, Europees en internationaal). Het is interessant om 

na te gaan of actoren afkomstig uit eigen land anders in de uitspraken van experten worden 

weergegeven dan actoren met een andere herkomst. Bovendien kan worden nagegaan welke rollen 

aan Europese en internationale organisaties worden toebedeeld . 

 

De meerderheid van de actoren waarvan de herkomst bepaald kon worden, was binnenlands (in dit 

geval Belgisch, 34,6%). 15,9% van de actoren kon bestempeld worden als buitenlands, 8,9% als 

Europees (Europese instellingen en organisaties) en 4,2% internationaal (internationale organisaties). 

Van 36,3% van de actoren werd geen herkomst genoemd. In Figuur 20 wordt een overzicht gegeven 

van de gebruikte positioneringen op basis van de herkomst van de actoren.  
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Figuur 19: Positionering beurzen in expertquotes in financieel-
economisch nieuws in de 19-uur-nieuwsuitzendingen op Eén en 

VTM  
(2003- maart 2013, N= 27 expertquotes) 
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6.2.2.10 Positionering op basis van herkomst actoren 

In Figuur 20 is te zien hoe vaak elke positionering voorkomt in relatie tot de herkomst van de actoren. 

28,5% van de keren dat een binnenlandse actor voorkwam in een expertquote, was hier geen 

positionering aan verbonden. Wanneer de binnenlandse actoren met elkaar vergeleken worden, valt 

op dat ze het vaakst gepositioneerd werden als benadeelde. In een vijfde van de gevallen werd een 

binnenlandse actor echter voorgesteld als de boosdoener in het verhaal. Als een binnenlandse actor 

in de uitspraak van een expert voorkwam, gingen de experten de actoren uit hun eigen land dus het 

meest weergeven als benadeelde. De binnenlandse actoren werden echter ook het meest van alle 

actoren weergegeven als de begunstigde van een beleid. 

Binnenlandse actor als weldoener: 

 Paul D'Hoore, 17/10/2011, VTM 

‘’De Belgische staat heeft Dexia geholpen, recht gehouden in 2008 en heeft eigenlijk gevraagd 

aan alle aandeelhouders om ook hun bijdrage te leveren, om ook mee het kapitaal te 

verhogen.” 

In 22,2% van de gevallen dat een actor uit het buitenland in de quotes van de experten vermeld werd, 

was geen positionering aanwezig. Opvallend is dat buitenlandse actoren relatief vaker dan alle 

andere actoren als benadeelde werden afgebeeld (zie Figuur 20). Ze werden echter ook regelmatig 

als boosdoener weergegeven. Buitenlandse actoren werden in veel mindere mate als weldoener of 

begunstigde genoemd door de experten.  

Buitenlandse actor als boosdoener:  

 Koen De Leus, 06/06/2010, VTM 

“Wel de Spaanse banken, zij zien dat zij een hele grote portefeuille hebben van 

hypotheekleningen die niet terug betaald worden, dus die gaan over tot inbeslagname van 

huizen. Natuurlijk als je die huizen op de markt gaat gooien, wil dit zeggen dat je boven op 

dat overaanbod, dat er vandaag heerst, nog meer aanbod gaat creëren, met als gevolg dat je 

nog sterker de prijzen van huizen naar beneden gaat duwen.” 

Europese actoren zijn actoren die zich op het niveau van Europa bevinden, meestal zijn dit Europese 

instellingen zoals de Europese Centrale Bank (ECB) of de Europese Commissie. Wanneer een actor als 

Europees gedefinieerd werd, werd 24% van de keren geen specifieke positionering gebruikt. In 

verhouding met actoren met een andere herkomst, werd Europa vaak als weldoener afgebeeld. Dit 

kan worden gerelateerd aan het feit dat de Europese Unie en haar instellingen vaak als oplosser van 

de crisis of hulpverlener werd voorgesteld (zie Figuur 20). De Europese actoren werden echter het 

meest afgebeeld als benadeelde (27%)  of als boosdoener (24%).  

Europese actor als weldoener: 

 Geert Noels, 10/08/2007, VTM 

“De ECB is tussen gekomen om het banksysteem veilig te stellen en om te zorgen dat die crisis 

 niet overslaat naar de kleine beleggers.” 
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In totaal werden in de expertquotes in financieel-economisch nieuws in de periode van 2003 tot 

maart 2013 55 actoren met een internationaal karakter vernoemd. Internationale actoren waren in 

dit onderzoek internationale organisaties, zoals het IMF (internationaal monetair fonds), 

multinationals en de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). In Figuur 20 is te zien welke 

positioneringen het meest voorkwamen bij internationale actoren. Wat opvalt wanneer we naar 

Figuur 20 kijken, is dat de internationale actoren het vaakst genoemd worden als boosdoener. Het is 

dus vaak de schuld van internationale organisaties, bovendien worden ze veel minder dan de 

Europese organisaties voorgesteld als weldoener.  

Internationale actor als benadeelde:  

 Michel Maus, 1/02/2013, VTM 

 “We hebben alleen nog Zweden, waar de belastingdruk hoger is, en als je dan ziet wat de 

 multinationals aan fiscale druk maar moeten ondergaan, dat roept natuurlijk wel een aantal 

 ethische vragen op.’’ 

Over het algemeen kan over de herkomst van de actoren worden gezegd dat vooral buitenlandse 

actoren en internationale organisaties de boosdoener waren. Europese organisaties en actoren uit 

eigen land werden veel minder als boosdoener voorgesteld. Alle actoren behalve de internationale 

organisaties werden ongeveer even vaak als benadeelde afgebeeld door de experten. Opvallend is 

dat actoren op Europees niveau het vaakst als weldoener werden afgebeeld. Tot slot werden actoren 

uit eigen land het meest als begunstigde weergegeven, gevolgd door Europese actoren.  
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 Discussie en besluit 7
Televisienieuws is nog steeds een belangrijke bron van informatie voor velen (Morone, 2013), 

waarbij een goede economische verslaggeving, zeker in tijden van crisis, van essentieel belang is. Het 

is dus belangrijk dat financieel-economisch nieuws de burger op correcte en volledige wijze 

informeert. Het publiek hecht veel belang aan uitspraken van experten met betrekking tot 

economisch nieuws; deze kunnen zelfs hun eigen opinie beïnvloeden (Pornpitakpan, 2004). Dit 

onderzoek analyseerde de keuze voor en uitspraken van experten die aan het woord komen in het 

financieel-economische nieuws. Het financieel-economische nieuws van de 19-uur-

nieuwsuitzendingen van Eén (VRT) en VTM in de periode 2003 tot en met maart 2013 werd onder de 

loep genomen. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat een kleine, homogene groep van 

experten hun stempel drukt op het financieel-economische nieuws. We stellen wel verschillen vast in 

de uitspraken van de experten, die gerelateerd zijn aan hun organisatorische affiliatie. De vaststelling 

dat experten niet helemaal objectief en onafhankelijk zijn, is niet nieuw. Verschillende onderzoekers 

(Koch, 1991;  Paletz, 2002; Steele, 1995 & Soley, 1992) stelden reeds vast dat experten in het nieuws 

beïnvloed worden door hun achtergrond en nooit echt vrij van subjectiviteit kunnen spreken. Er gaat 

altijd een bepaalde invloed uit van de experten hun achtergrond. De journalistieke selectiekeuze van 

expertisen is dus niet ‘onschuldig’. Opvallende bevindingen vinden we onder meer op het vlak van de 

diversiteit aan actoren (aantal quotes per expert), spreektijd van experten, gender, organisatorische 

affiliatie en de positionering van de actoren, waarop we in dit besluit verder ingaan.  

Zo blijkt uit dit onderzoek dat een kleine, relatief homogene groep financieel-economische experten 

steeds terugkeert in het nieuws, waardoor deze het financieel-economische nieuws mee vormen. 

Duidelijke voorbeelden zijn experten zoals Paul D’Hoore en Paul De Grauwe die respectievelijk in 

twaalf en acht procent van alle mediaoptredens aan bod komen in de onderzoeksperiode. De 

journalistieke keuze om steeds weer met dezelfde experten te werken, kan gevolgen hebben voor de 

diversiteit (of gebrek daaraan) aan standpunten. Cohen (2005) verklaart het overwicht van enkele 

experten in de media door het feit dat journalisten weten dat deze bereikbaar zijn en goede quotes 

leveren. Ook de persoonlijke relatie tussen een journalist en een expert zou een rol spelen bij de 

keuze van experten (Steele, 1995; Reich, 2009; Manning, 2013).  

Experten krijgen, in vergelijking met de andere actoren zoals bedrijfsleiders of de man in de straat, 

veel spreektijd. Een mogelijke reden waarom experten zoveel en zolang in financieel-

economischnieuws aan het woord komen, is dat ze een beeld van objectiviteit en geloofwaardigheid 

toevoegen aan het nieuwsitem (Steele, 1995; Boyce, 2006). Bovendien beschikken deze economische 

experten over kennis die de journalisten over het algemeen niet hebben, aangezien journalisten 

zelden een economische opleiding hebben genoten. Hierdoor zijn deze genoodzaakt gebruik te 

maken van externe economische specialisten. Experten kunnen dus de interpretatie van het publiek 

omtrent financieel-economisch nieuws beïnvloeden doordat ze veel aanwezig zijn in het nieuws 

(Soley, 1992). Een vergelijking tussen de crisisjaren en de niet-crisisjaren toont bovendien aan dat 

experten meer en langer aan het woord komen wanneer de crisis verscherpt en dat hun uitspraken 

bovendien negatiever zijn. Experten spelen met andere woorden een nog prominentere rol in tijden 

van een financieel-economische crisis.  

Opvallend is dat bij beide zenders geen enkele vrouwelijke expert voorkomt in de top 20 van meest 

voorkomende experten. Vrouwen zijn dus ondervertegenwoordigd in de selectie van experten in het 



 
  

50 
 

 
Vlaamse financieel-economische nieuws. Zo is maar 6% van de experten vrouwelijk, tegenover 94% 

mannelijke experten. Deze resultaten stemmen overeen met voorgaand onderzoek (Soley, 1992; 

Brown et al., 1987). Waarschijnlijk is dit eerder een gevolg van de realiteit (er zijn minder vrouwelijke 

experten) dan een gevolg van de selectie van de journalist. Niet enkel komen vrouwen minder aan 

bod als expert, ze krijgen slechts de helft van de spreektijd van hun mannelijke collega’s. De 

vrouwelijke experten zijn gemiddeld ook jonger dan de mannelijke. Daarenboven lijkt er op het 

gebied van gender geen verbetering te zijn sinds de komst van de expertendatabank. Daarnaast is 

geen enkele van de experten die meer dan eenmaal aan het woord komt van allochtone afkomst. De 

experten in het Vlaamse financieel-economische televisienieuws zijn dus overwegend blank en 

mannelijk, zoals ook blijkt uit eerder onderzoek (Soley, 1992). 

Er werd eveneens nagegaan of de experten verschillen op basis van hun organisatorische affiliatie. 

De meerderheid van de experten is afkomstig uit de bedrijfswereld, gevolgd door academici en 

gespecialiseerde journalisten. Vooral op Eén is er een overwicht van experten uit de bedrijfswereld, 

terwijl VTM vaker expert-journalisten in beeld brengt. Experten afkomstig uit de journalistieke 

wereld krijgen opvallend en significant meer spreektijd dan experten uit de andere organisaties. Dit is 

mogelijk het geval omdat zij vaker duiding geven in de studio. Studiogasten krijgen meestal meer 

spreektijd dan actoren in een ander type nieuwsitem (bv. reportage), waardoor die langere 

spreektijd zwaarder doorweegt in de resultaten. Bovendien blijkt dat experten afkomstig uit 

bepaalde organisaties populair zijn bij specifieke nieuwsthema’s. Zo zijn experten afkomstig uit de 

bedrijfswereld geliefde sprekers in beursnieuws; academici zijn opvallend vaak aanwezig in nieuws 

over belastingen. Journalisten gaan dus actief op zoek naar de experten van wie wordt verwacht dat 

zij de meeste expertise in huis hebben rond deze onderwerpen. Bij beursnieuws is het dan 

bijvoorbeeld een logische stap om experten afkomstig uit beursbedrijven aan het woord te laten. De 

rol van de journalist als gatekeeper komt hier naar voren, aangezien de journalist controle heeft over 

welke expert in het nieuws verschijnt.  

Dit onderzoek ging na op welke manier de experten de financieel-economische crisis weergeven en 

of de organisatorische affiliatie van de experten een rol speelt in wat de experten zeggen. Een groot 

deel van de quotes heeft een negatieve toon (30%). Dit komt overeen met voorgaand onderzoek 

(Soroka, 2006; Patterson, 1997; Shoemaker et al., 1991) dat stelt dat er meer slecht dan goed nieuws 

is omdat negativiteit de aandacht van het publiek trekt. Bovendien stijgt het aandeel van negatief 

geladen expertquotes in tijden van financieel-economische crisis. Experten komen dus niet enkel 

vaker in het nieuws aan bod in crisistijd, de uitspraken die ze doen zijn ook negatiever, wat eerder 

overeenstemt met de werkelijkheid.  

De quotes zijn op enkele vlakken verschillend op Eén en VTM. De experten op VTM geven 

bijvoorbeeld opvallend meer advies aan de burger dan die op Eén. Bovendien wordt op Eén dubbel 

zoveel economisch jargon gebruikt als op VTM. Dit komt waarschijnlijk door hun verschillend 

doelpubliek, waarbij Eén een ouder en hoger opgeleid publiek bereikt. VTM hanteert bovendien een 

meer ‘persoonlijke’ aanpak, daar waar Eén iets afstandelijker is. In 14% van de uitspraken wordt een 

normatief oordeel geveld over het handelen van de overheid of de bedrijfswereld, en dit aandeel 

neemt toe in crisistijd. De meest voorkomende experten doen dit zelfs in bijna 20% van hun 

uitspraken.  
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Analyse van de frequentie en de manier waarop actoren zoals de overheid, de burger of bedrijven 

door de experten worden vernoemd, toont dat de burger het vaakst als benadeelde wordt 

weergegeven, terwijl de overheid als de boosdoener uit het nieuwsverhaal komt. De overheid wordt 

echter meer dan burgers of bedrijven ook als weldoener genoemd. Bedrijven worden ongeveer even 

vaak weergegeven als boosdoener en als benadeelde. Aangezien blijkt dat het overgrote deel van de 

experten afkomstig is uit de bedrijfswereld en aangezien een kleine groep experten een grote plaats 

inneemt in het financieel-economische nieuws, gaan we na in welke mate de organisatorische 

affiliatie van de experten een invloed heeft op hoe de experten over bepaalde actoren praten.  

Het valt op dat vooral academici het vaakst de overheid als boosdoener weergeven. Experten uit de 

bedrijfswereld duiden de overheid vaker als weldoener aan dan de andere experten, mogelijk omdat 

de overheid maatregelen nam om de crisis te verlichten voor de bedrijfswereld. Het is bovendien 

opvallend dat de experten zich meer identificeren met de overheid als deze wordt afgebeeld als 

weldoener, en het minst wanneer deze wordt voorgesteld als boosdoener. De experten spreken dus 

over de overheid als ‘wij’ wanneer deze goed uit het verhaal komt, en in termen van ‘zij’ wanneer de 

overheid in een negatieve context voorkomt. Deze vaststelling vinden we ook terug in voorgaand 

onderzoek (Brewer, 2001; Stephan, 1977): mensen hebben immers de neiging om actoren te zien als 

behorende tot de eigen groep of identiteit wanneer zij iets positief doen en als behorende tot een 

externe groep wanneer zij iets slechts doen. 

Burgers worden het vaakst genoemd als benadeelde, en dit vooral door expert-journalisten. 

Bovendien geven de expert-journalisten de burger het minst van alle experten weer als boosdoener. 

Journalisten kiezen dus vaker dan de andere experten de kant van de burger. Het valt op dat 

experten uit de bedrijfswereld de burger het vaakst als boosdoener afbeelden. Zij positioneren de 

spaarders, beleggers en consumenten het vaakst als actoren die de bedrijfswereld en de economie 

negatief beïnvloeden door hun gedrag. Bovendien blijkt uit de resultaten dat de burger door de 

experten op Eén in 36% van de gevallen als boosdoener wordt vernoemd, terwijl dit op VTM slechts 

16% is. Op VTM wordt de burger bovendien meer als weldoener gezien. De experten die in het VTM-

nieuws aan bod komen, lijken dus over het algemeen positiever te spreken over de burger dan de 

experten op Eén. Het lijkt dat VTM meer probeert om aansluiting te zoeken bij het kijkerspubliek, 

waarbij ze ook meer werken met vaste experten, meer advies geven en minder jargon gebruiken.  

Experten afkomstig uit de bedrijfswereld stellen bedrijven het vaakst van alle experten voor als 

benadeelde. Het lijkt dus dat de experten afkomstig uit de commerciële sector hun eigen sector 

vaker als slachtoffer zien dan de andere experten en dus een ander oordeel geven op basis van hun 

organisatorische achtergrond.  

Wanneer de positioneringen van de actoren op basis van hun herkomst (binnenlands, buitenlands, 

Europees, internationaal) worden onderzocht, valt op dat de actoren afkomstig uit het buitenland of 

internationale organisaties veel vaker dan binnenlandse actoren als boosdoener genoemd worden. 

Europese actoren worden dan weer vaker als weldoener vermeld, dit is waarschijnlijk het geval 

omdat de Europese Unie en haar instellingen vaak worden aangehaald als oplosser van de crisis. 

Daarenboven worden de positieve gevolgen voor binnenlandse actoren meer vermeld dan positieve 

gevolgen voor actoren met een andere herkomst. Het lijkt er dus op dat de experten in het Vlaamse 

televisienieuws actoren uit het eigen land minder vaak als boosdoener en vaker als weldoener of 

begunstigde weergeven.  
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Aangezien in het financieel-economische televisienieuws slechts een beperkte groep experten steeds 

terugkeert, is deze groep in een positie om de inhoud van het nieuws mee te vormen. Daarenboven 

neemt het aandeel van experten nog meer toe in crisistijd, waardoor hun invloed dan groter wordt. 

Journalisten hebben echter ook een invloed hierop als zogenaamde gatekeepers, die kunnen bepalen 

welke experten in het nieuws verschijnen. Journalisten kunnen eveneens specifieke quotes van de 

experten selecteren, waardoor ze kunnen beïnvloeden welke boodschap in het nieuws verschijnt.  

De vaststelling dat financieel-economische experten in hun analyses beïnvloed worden door hun 

achtergrond is logisch en niet nieuw. Op zich is dit ook geen probleem, en de vraag kan zelfs worden 

gesteld of het niet net een meerwaarde zou zijn dat een verscheidenheid aan standpunten getoond 

wordt? Experten worden namelijk in het financieel-economische televisienieuws aangehaald om 

objectiviteit toe te voegen, en dit betekent ook het aan bod laten komen van tegengestelde 

meningen en verschillende standpunten. Als experten met uiteenlopende organisatorische 

achtergronden met verschillende interpretaties van de economische werkelijkheid aan bod zouden 

komen, zou er een veelzijdige duiding van het financieel-economische nieuws zijn. Het wordt echter 

wel problematisch wanneer steeds dezelfde experten met dezelfde organisatorische achtergrond 

terugkeren, waardoor een bepaald standpunt en interpretatie van een financieel-economische 

situatie de bovenhand krijgt. In het Vlaams financieel-economische televisienieuws lijken een aantal 

experten alomtegenwoordig, terwijl de grote meerderheid van de experten slechts een enkele keer 

aan bod komt, waardoor slechts een erg kleine groep bepalend is voor de interpretatie van het 

financieel-economische nieuws.  

De vraag blijft hoe het financieel-economische televisienieuws er dan idealiter uit zou dienen te zien? 

Journalisten zouden voorbij hun vaste groep experten kunnen kijken en trachten een groter scala aan 

experten aan het woord te laten in het nieuws. Bovendien zou meer aandacht besteed kunnen 

worden aan experten afkomstig uit minderheidsgroepen, aangezien zij nu niet proportioneel aan het 

woord komen. Het gebruik van de expertendatabank kan hierbij een hulpmiddel zijn. In deze 

databank zijn 42 experten aanwezig voor het thema economie/financiën. Op deze manier kan een 

nog breder gamma aan standpunten aan de nieuwskijker getoond worden, waardoor het publiek 

vanuit andere standpunten geïnformeerd wordt over de financieel-economische realiteit. 
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 Bijlage 9

9.1 Bijlage 1: Actoren op basis van functie in het nieuws 
 

advocaat 
ambtenaar 
bedrijf 
bedrijfsleider 
betrokkene 
bezoeker/toeschouwer 
brandweer 
buitenlands politicus 
buurtbewoner 
celebrity 
consument 
crimineel 
criminele organisatie 
deelnemer actie 
deelnemer event/spel 
directeur non-profit 
eigenaar 
expert 
familielid bekend persoon 
familielid crimineel 
gerecht 
historisch figuur 
Int. Hoogwaardigheidsbekleder 
internationale organisatie 
journalist 
land als actor 
leraar 
man in de straat 
media 
medicus 

 
middenveld 
militair 
muziekgroep 
onbekend 
ooggetuige 
organisator 
ouder 
overheid 
patiënt 
politicus 
politie 
politiek woordvoerder 
politieke partij België 
politieke partij buitenland 
primaire sector 
regio als actor 
reiziger 
religieus 
royal 
slachtoffer 
sporter 
sportvereniging 
student 
terreurorganisatie 
terrorist 
vluchteling 
werknemer 
wetenschappelijke instelling 
woordvoerder middenveld 
woordvoerder vluchteling 
zaakvoerder 
 

 


