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Samenvatting 
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse hoofdredacteuren denken over diversiteit op 

hun redacties en hoe ze hun opvattingen vertalen naar beleid.  

Over diversiteit in de journalistiek verschijnen in Nederlandse nieuwsmedia geregeld 

opiniestukken van journalisten die voor of tegen diversiteit in hun eigen beroepsgroep pleiten. 

Journalisten met een migratieachtergrond roeren zich in het debat door te vertellen over hun ervaringen 

op het gebied van diversiteit, kansen in de arbeidsmarkt en discriminatie op de werkvloer. Maar 

diversiteit vanuit het hoofdredactionele perspectief is nog weinig onderzocht. Wat deze groep vindt, is 

belangrijk. Hun opvattingen zijn immers leidend in het vormen van beleid. Sommige hoofdredacteuren 

worden – met name door het lage percentage minderheden op hun redacties – in opiniestukken verweten 

‘blinde vlekken’ te hebben op het gebied van diversiteit. Daarom wordt in dit onderzoek diversiteit 

vanuit hun perspectief onderzocht: zien zij het belang van diversiteit? En zo ja, hoe vertalen ze dat naar 

beleid?  

Middels twaalf diepte-interviews met Nederlandse hoofdredacteuren met een landelijk publiek 

is inzicht gegeven in de opvattingen van de hoofdredacteuren. De twaalf hoofdredacteuren zijn 

gecategoriseerd in vier typen. Elk type wordt besproken aan de hand van argumenten die de 

hoofdredacteuren aandroegen over een aantal thema’s en elk type representeert een fase in het 

diversiteitsproces. Op basis hiervan zijn geen generaliserende uitspraken gedaan over de gehele sector, 

maar is aan de hand van een model een theorie ontwikkeld die kan worden getoetst. Uit de interviews 

kwam naar voren dat de meeste hoofdredacteuren van mening zijn dat diversiteit op nieuwsredacties de 

journalistiek beter maakt. De mate waarin diversiteit belangrijk werd geacht, verschilde enorm. Hoe 

belangrijk de hoofdredacteuren diversiteit vonden, was meestal te meten aan het aantal maatregelen dat 

de hoofdredactie nam om diversiteit te bevorderen, maar niet altijd. De meeste hoofdredacteuren 

worstelen hoe ze hun redacties diverser moeten samenstellen. Diversiteit blijft voor de meeste 

hoofdredacteuren een hoofdpijndossier. 
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1. Inleiding 
“Nederland wordt diverser, maar dat zie je niet weerspiegeld op de redacties”, zei Joost Oranje, 

hoofdredacteur van Nieuwsuur, naar aanleiding van een NRC-onderzoek (Takken & Geels, 2018, 21 

mei) naar (het gebrek aan) diversiteit op Nederlandse nieuwsredacties. Takken en Geels (2018, 21 mei; 

2015, 3 februari) stelden Nederlandse hoofdredacteuren in 2015 en 2018 dezelfde vraag: hoeveel 

redacteuren op de redactie hebben een niet-westerse migratieachtergrond? Hun conclusie was dat 

“kranten en tv-redacties iets minder wit zijn.” In drie jaar tijd was het aandeel van niet-westerse 

minderheden op de onderzochte nieuwsredacties gestegen van 3,2 procent naar 5,4 procent. Dit 

percentage bleef achter op het landelijk gemiddelde: in 2018 lag het percentage niet-westerse 

minderheden in Nederland op 13 procent.  

 In het artikel komen verschillende hoofdredacteuren aan het woord die hun mening over 

diversiteit op hun redactie geven. Het viel Takken en Geels op dat de hoofdredacteuren in 2015 

weerstand uitten tegen het kijken naar de afkomst van hun redacteuren. Ook relativeerden de 

hoofdredacteuren het belang van diversiteit in de journalistiek. Tussen 2015 en 2018 vond echter een 

verandering plaats: vrijwel alle ondervraagden vonden diversiteit nu wel belangrijk maar slaagden er 

onvoldoende in om er wat aan te doen. Dit resulteert in meerdere vragen. Waar kwam deze verandering 

vandaan? Hoe kijken hoofdredacteuren anno 2019 naar diversiteit in de journalistiek? En hoe komt het 

dan dat nieuwsredacties nog steeds zo ‘wit’ zijn?  

 Alhoewel journalisten vaak over diversiteit in de maatschappij berichten en een 

verantwoordelijkheid ten opzichte van maatschappelijk diversiteit voelen, blijkt het lastig om de eigen 

beroepsgroep onder de loep te nemen, stellen Müller en Frissen (2014) in ‘De diversiteitsparadox’. Hier 

zijn talloze voorbeelden van te vinden. In de Volkskrant (De Jong, 2015, 3 november) werd Diana 

Matroos geïnterviewd over racisme op de werkvloer tijdens haar tijd bij de RTL, maar in een onderzoek 

van dezelfde krant (De Ruijter, 2020, 29 februari) naar diversiteit op de werkvloer, werden nieuwsmedia 

niet onderzocht. Het Financieele Dagblad (2017, 15 december) constateerde dat het de Zuidas niet lukt 

om een cultureel divers personeelsbestand op te bouwen, maar kon bij een lezing de vraag “Wat doet 

het FD eigenlijk als het gaat om culturele diversiteit?” (2018, 2 februari) niet echt beantwoorden. Ook 

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan (2018, 30 november) wijdde in een hoofdredactioneel 

commentaar het vertrek van zijn columniste Seada Nourhussen aan de ‘continue stroom bagger’ die ze 

vanwege haar huidskleur over zich heen kreeg. Maar Nourhussen schreef in een column op OneWorld 

(2018, 1 december) dat het vooral lag aan een gebrek aan publieke en persoonlijke steun van de 

hoofdredactie en collega’s. Van der Laan verzuimde zijn eigen rol in haar vertrek te benoemen.  

Diversiteit in de journalistiek wordt door journalisten vaak afgedaan als een ‘politiek correct 

thema’, blijkt uit de interviews die Müller en Frissen (2014) onder tientallen journalisten afnamen. Als 

een journalist namelijk de klassieke taken ‘objectief zijn’ en ‘verplaatsen in een ander’ goed uitvoert, 

zo is de gedachte, dan is diversiteit helemaal niet nodig. Dit geloof in objectiviteit houdt in dat er zoiets 
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als een ‘ultieme waarheid’ bestaat, die journalisten kunnen ontdekken en beschrijven (Hanitzsch, 2007). 

Als het voor een journalist mogelijk is om volledig objectief te zijn en zich in anderen te kunnen 

verplaatsen, zou diversiteit minder noodzakelijk zijn. Inmiddels gaat men er echter steeds meer van uit 

dat gebeurtenissen en nieuws (onbewust) geconstrueerd en gemanipuleerd zijn (Donsbach & Klett, 

1993). Oftewel, objectiviteit bestaat niet en jezelf in iemand verplaatsen is iets anders dan ervaren hoe 

het is om tot een bepaalde groep te behoren.  

Toch blijkt het geloof in deze klassieke journalistieke waarden een hardnekkige. Zo reageren 

Tom Jan Meeus (2018, 24 mei) en Volkskrant-ombudsman Jan Pierre Geelen (2018, 1 juni) op het NRC-

artikel van Takken en Geels met: “Het is een pijnlijk misverstand dat mensen beter over een bepaalde 

groep kunnen rapporteren als ze er deel van zijn geweest (Meeus)” en “Je kunt zelfs betogen dat leden 

van een groep de minst geschikten zijn om verslag te doen van hun eigen wereld – tegenover hun kennis 

dreigt gebrek aan verwondering en nieuwsgierigheid van de buitenstaander (Geelen).” Deze twee 

mannen verwoorden hoe veel Nederlandse journalisten denken over diversiteit in hun vakgebied. 

Waarom is diversiteit in de journalistiek dan noodzakelijk?   

Uit onderzoek van Nederlandse communicatiewetenschapper Mark Deuze (2006a) blijkt dat de 

gemiddelde Nederlandse journalist wit is, uit de middenklasse komt, vaak dezelfde opleiding volgt en 

dezelfde politieke opvattingen deelt. Dit heeft effect op hun kennis, waarden, geloof en berichtgeving. 

Omdat de inhoud en inslag van nieuws vaak overeenkomen met de demografische samenstelling van de 

redacties – en vooral met die van de managers – is het van belang dat nieuwsredacties niet uit één 

homogene groep bestaan (Gist, 1990). Het blijkt namelijk dat in het nieuws nog steeds veel 

stereotyperingen en stigmatiseringen over minderheden aanwezig zijn. Minderheden blijven gelinkt 

worden aan kwesties als misdaad, geweld, rellen, armoede en sociale onrust (Nishikawa, Towner, 

Clawson & Waltenburg, 2006). Zo blijft het beeld bestaan dat minderheden onbelangrijk, 

onbetrouwbaar en probleemmakers zijn. Het voorkomen van dergelijke stigmatiserende en 

stereotyperende berichten in de media, is een van de redenen waarom een diverse redactie nodig is. 

Verder heeft een diverse redactie invloed op de inhoud en inslag van het nieuws, de perceptie op 

minderheden en uiteindelijk zelfs op politiek beleid (Gist, 1990; Tukachinsky, 2015, Deuze, 2000). Hoe 

minderheidsgroepen worden getoond in de media heeft bijvoorbeeld invloed op beleidsbeslissingen op 

het gebied van migratie, immigratie, asielzoekers, extreemrechtse groepen en demonstraties (Deuze, 

2000; Tukachinsky, 2015). De sociale verantwoordelijkheid die de journalistiek heeft – eerlijk en 

volledig berichtgeven over de gehele maatschappij – kan niet worden nagekomen als degenen die het 

nieuws brengen uit een homogene groep blijven bestaan. Het is onwenselijk omdat voor een goed 

functionerende democratie alle burgers moeten worden geïnformeerd (Van Aelst et al., 2017).  

De hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia worden beticht van het hebben van ‘blinde 

vlekken.’ Nadia Ezzerolli (2014, 30 september) deed dit bijvoorbeeld in een ‘longrant’, waar ze Rob 

Wijnberg beschuldigde dat hij zijn eigen witte privilege niet ziet en de Correspondent-redactie “nog zo 

witroze als een Pampers-commercial voor gevoelige babybilletjes” was. Vijf jaar later besprak Wijnberg 
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het onderwerp in een podcast met Clarice Gargard (2019) waar hij enigszins erkenning gaf aan zijn 

blinde vlekken. Ook Takken en Geels (2018, 21 mei) concludeerden in hun artikel dat hoofdredacteuren 

steeds meer overtuigd raken van het belang van diversiteit op nieuwsredacties, maar dat dezelfde 

hoofdredacteuren worstelen met hoe ze daar invulling aan moeten geven. De doelstelling van dit 

onderzoek is daarom te achterhalen hoe hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia denken over 

diversiteit op nieuwsredacties. Hier wordt niet alleen gekeken hoe de hoofdredacteuren invulling geven 

aan het begrip diversiteit, maar ook op wat voor wijze zij al dan niet hun redacties diverser proberen te 

maken. De hoofdvraag luidt als volgt: Hoe denken hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia 

over diversiteit op nieuwsredacties? Middels diepte-interviews met de hoofdredacteuren zal een 

antwoord worden gegeven op deze vraag. Deze scriptie bevat zowel een normatieve als een 

beschrijvende benadering. Enerzijds worden de opvattingen en het gedrag van de hoofdredacteuren 

beschreven. Anderzijds bevat het onderzoek ook een betoog over het belang van diversiteit in de 

journalistiek en adviezen hoe de hoofdredacties diversiteit kunnen bevorderen.  

De wetenschappelijke literatuur over diversiteit heeft meerdere theoretische invalshoeken. 

Daarom behandelt deze scriptie onderzoeken van zowel communicatiewetenschappers, als sociologen, 

bedrijfskundigen en antropologen. Er zijn twee thema’s aanwezig in de literatuur. Het eerste thema gaat 

in op de vraag waarom diversiteit in de journalistiek belangrijk is (Deuze; Gist; Evers; Nishikawa et al.; 

Tukachinsky). Hier wordt besproken hoe diversiteit op nieuwsredacties van invloed is op onder andere 

de berichtgeving (Gist), stigmatisering en stereotypering (Tukachinsky) politiek beleid (Deuze; 

Tukachinsky; Nishikawa et al.), zelfbeeld van minderheden (Tukachinsky) en de sociale 

verantwoordelijkheid van de journalistiek (Deuze; Evers; Gist). Het tweede thema gaat in op de 

maatregelen en integrale veranderingen die hoofdredacties moeten doorvoeren willen ze diversiteit 

bevorderen (Dijkman & Papaikonomou; Adams & Cleary; Ghorashi & Sabelis; Nishikawa et al.; Pease 

& Stempel). Omdat dit onderdeel ingaat op diversiteitbeleid op de nieuwsredactie, komen ook racisme 

en buitensluiten op de werkvloer kort aan bod (Pease & Stempel).  

Er wordt in deze scriptie veel geput uit Amerikaanse onderzoeken. Alhoewel de Nederlandse 

en Amerikaanse journalistiek van elkaar verschillen, komt veel van de relevante en kwalitatief 

hoogstaande onderzoeken uit de Verenigde Staten. Dit komt omdat, in tegenstelling tot in de Verenigde 

Staten, in Nederland weinig onderzoek naar diversiteit wordt gedaan. Omdat er in Nederland weinig 

onderzoek is gedaan naar de mening van hoofdredacteuren over diversiteit in de journalistiek, kan deze 

scriptie een waardevolle bijdrage leveren aan de bestaande literatuur. Het is een interessant moment dit 

te onderzoeken, aangezien het artikel van Takken en Geels (2018, 21 mei) aantoont dat tussen 2015 en 

2018 veel hoofdredacteuren van mening zijn veranderd over het belang van diversiteit. Daarbij hebben 

Zoë Papaikonomou en Annebregt Dijkman (2018) voor hun boek ‘Heb je een boze moslim voor mij’ 

ruim veertig journalisten met een migratieachtergrond geïnterviewd hoe het is om minderheidsjournalist 

in Nederland te zijn. Deze scriptie is een interessante tegenhanger van hun onderzoek. Waar zij 



 8 

onderzochten hoe er ‘van onderop’ naar (het gebrek aan) diversiteit in de Nederlandse nieuwsmedia 

wordt gekeken, wordt in deze scriptie onderzocht hoe dat gebeurt ‘van bovenaf’.  

De opbouw van dit onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 2, het theoretisch kader, worden de 

verschillende effecten van diversiteit op de journalistiek en daarbuiten besproken. Ook komen er 

onderzoeken naar diversiteitsbeleid aan bod. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt aan de hand van de 

literatuur het onderzoek verder afgebakend door deelvragen te formuleren. In hoofdstuk 3, de 

methodologie, wordt ingegaan op keuzes die gemaakt zijn over de dataverzameling, 

onderzoekseenheden en data-analyse. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten, die besproken worden aan de 

hand van vier soorten typen: de aristocraten, de doemdenkers, de welwillenden en de voorvechters. Elke 

type representeert een fase van het diversiteitsproces waar de hoofdredacteuren zich in bevinden. In de 

conclusie en discussie, hoofdstuk 5, wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag en de resultaten 

waar mogelijk geïnterpreteerd. Het bevat tevens suggesties voor vervolgonderzoek, die aan de hand van 

tekortkomingen van dit onderzoek worden gedaan. Tot slot bleek dat veel hoofdredacteuren behoefte 

hadden aan aanbevelingen om de diversiteit te verhogen op hun redactie, deze staan in hoofdstuk 6.  
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2. Theoretisch kader 
Dit onderzoek heeft als doel om te onderzoeken hoe Nederlandse hoofdredacties invulling geven aan 

diversiteit op hun redactie. In dit hoofdstuk zal om te beginnen worden stilgestaan bij begrippen die 

belangrijk zijn in de discussie over diversiteit (2.1). In paragraaf 2.2 wordt aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur uiteengezet wat de verschillende effecten van (een gebrek aan) diversiteit 

in de journalistiek zijn. Er wordt ingegaan op objectiviteit (2.2.1), perspectieven (2.2.2), brongebruik 

(2.2.3), stereotypering en stigmatisering (2.2.4), belang voor de democratie en samenleving (2.2.5) en 

economische belangen (2.2.6). In paragraaf 2.3 wordt besproken wat voor onderzoeken er zijn gedaan 

op het gebied van diversiteitsbeleid. Tot slot zal in paragraaf 2.4 het onderzoek verder worden 

afgebakend door het formuleren van deelvragen op basis van de literatuur.  

 

2.1 Diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit 
Voordat in paragraaf 2.2 de wetenschappelijke literatuur over de effecten van diversiteit wordt 

besproken, is het noodzakelijk om de betekenis van een aantal kernbegrippen vast te stellen. In deze 

paragraaf worden de begrippen diversiteit, inclusiviteit en intersectionaliteit behandeld.  

 Diversiteit betekent verscheidenheid, in de context van de werkvloer staat diversiteit gelijk aan 

representatie. Dit houdt in dat de groep werknemers is samengesteld uit diverse soorten mensen. 

Diversiteit kan op veel verschillende manieren aanwezig zijn, zoals in leeftijd, etniciteit, 

opleidingsniveau, sekse, religie, achtergrond, kleur, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid en meer. 

Een utopische diverse werkvloer zou een perfecte afspiegeling van de samenleving zijn. Dit onderzoek 

gaat in op één vorm van diversiteit: etniciteit. 

In het onderzoek van Ossenkop, Vinkenburg, Jansen en Ghorashi (2015, p. 516) wordt etniciteit 

gedefinieerd als een aspect van de sociale relatie tussen groepen, waarvan de leden zichzelf beschouwen 

als cultureel onderscheidend van andere groepen. Etniciteit duidt groepsverschillen aan op basis van 

gedeelde afkomst, tradities en categorisaties door mensen binnen en buiten groepen. Het is een sociaal-

culturele identiteit die groepen mensen met elkaar verbindt (p. 516). In Nederland is er een ‘dominante 

etniciteit’ (etnisch Nederlands) en ‘etnische minderheden’ (niet-etnische Nederlanders). In dit 

onderzoek staat diversiteit in etniciteit centraal. Huidskleur en religie kunnen samenvallen met etniciteit, 

maar dat hoeft niet. In dit onderzoek ligt hier niet de nadruk op. Door etniciteit centraal te stellen, wordt 

niet gezegd dat andere vormen van diversiteit niet belangrijk zijn, integendeel. Dit onderzoek heeft de 

ruimte om maar één onderdeel van diversiteit te onderzoeken. Omdat de ‘witheid’ van Nederlandse 

nieuwsmedia de afgelopen jaren ter discussie staat, gaat de aandacht uit naar representatie in etniciteit. 

In dit onderzoek wordt in achtergrond een onderscheid gemaakt tussen ‘westers’ en ‘niet-westers’.  

 In dit onderzoek is – met enige tegenzin – gekozen voor de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’. 

Met tegenzin omdat een dergelijke scheiding het onderscheid tussen beide groepen benadrukt en mensen 

buitensluit. Een term als ‘bicultureel’ is bijvoorbeeld neutraler en inclusiever. Toch wordt deze term 
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gehanteerd, omdat het de kern van het onderzoek raakt. Dit onderzoek gaat in op het verschil tussen 

niet-westerse en westerse journalisten, omdat westerse journalisten qua gewoonten en gebruiken erg op 

elkaar lijken. Een Frans-Nederlandse journalist is voor dit onderzoek dus minder relevant dan een 

Senegalese-Nederlandse journalist, terwijl beide bicultureel zijn. Alhoewel de term bicultureel voor dit 

onderzoek niet helemaal de juiste strekking heeft, wordt dit woord toch gebruikt in deze scriptie, maar 

dan met een andere lading. Hier is voor gekozen om de leesbaarheid van de scriptie te bevorderen. 

Daarom zullen termen als ‘journalist met niet-westerse migratieachtergrond’, ‘biculturele journalist’, 

‘minderheidsjournalist’ en ‘journalist van kleur’ gebruikt worden, maar het betekent in dit onderzoek 

hetzelfde: journalist met een niet-westerse migratieachtergrond. Tegenover deze 

minderheidsjournalisten staan ‘witte’ journalisten. Dit insinueert dat witheid gelinieerd is aan etniciteit, 

wat niet altijd het geval is. Met witte journalisten worden daarom voor het gemak journalisten met een 

westerse migratieachtergrond bedoeld.  

Wie met ‘westers’ en ‘niet-westers’ wordt bedoeld is contextafhankelijk. Het CBS rekent de 

volgende mensen tot westerse mensen: personen met een migratieachtergrond in één van de landen van 

Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Onder niet-westerse mensen 

verstaat het CBS personen met een migratieachtergrond in Afrika, Latijns-Amerika, Turkije en Azië 

(met uitzondering van Indonesië en Japan). Mensen uit Indonesië en Japan worden, op grond van hun 

sociaaleconomische en sociaal-culturele positie in Nederland, tot westers gerekend. In deze scriptie 

wordt van deze categorisering uitgegaan. 

Inclusiviteit is een begrip dat redelijk recent zijn intrede heeft gedaan: het beschrijft de stap die 

volgt op diversiteit. Dat betekent dat zodra de samenstelling werknemers bestaat uit een diverse groep 

mensen, het doel nog niet behaald is. Zo betoogt Verna Myers, auteur van ‘Moving Diversity Forward’ 

dat zonder inclusie – oftewel insluiten – er niks verandert, er is alleen een andere samenstelling van 

mensen. Zij legt dit uit met: “Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance” 

(Myers, 2016). Ook Papaikonomou en Dijkman (2018) pleiten in hun onderzoek naar diversiteit en 

inclusiviteit in de journalistiek voor deze term: “Inclusieve journalistiek gaat over de personele 

samenstelling van een redactie én haar manier van werken. Als je diversiteit in berichtgeving belangrijk 

vindt dan heb je een inclusieve redactie nodig” (Papaikonomou en Dijkman, 2018, p. 25). In deze 

scriptie wordt vooral gebruik gemaakt van het begrip diversiteit. Alhoewel inclusiviteit als begrip meer 

omvat en inclusiviteit nodig is om diversiteit te laten slagen, gaat het voornaamste deel van dit onderzoek 

over de personele samenstelling van de redactie en bevat het in mindere mate onderzoek naar de manier 

van werken. Daarnaast omschrijft diversiteit beter de fase waarin de Nederlandse nieuwsmedia zich 

momenteel bevinden: de samenstelling van de redactie. 

 Ook het begrip intersectionaliteit kan niet ontbreken. Intersectionaliteit, een begrip dat in 1989 

door Kimberlé Crenshaw is ontwikkeld, erkent de macht of onmacht die de verschillende assen van 

identiteit met zich meebrengen (Nourhussen, 2019, 28 maart). Emeritus-hoogleraar Gloria Wekker 

vertaalde het in 2001 naar ‘kruispuntdenken’, waarmee ze doelt op de verschillende assen die onze 
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identiteit heeft. Aan de ‘machtige kant’ van de as staan wit (ras), man (geslacht), heteroseksueel 

(seksuele geaardheid), cisgender (seksuele identiteit komt overeen met het geslacht waarmee je geboren 

bent), hoge sociaaleconomische klasse (klasse) en meer. Daar tegenover staan gekleurd, vrouw, 

homoseksueel, transgender en lage sociaaleconomische klasse. Het maakt in de maatschappij 

bijvoorbeeld uit of iemand een zwarte vrouw of een zwarte man is, omdat zwarte vrouwen naast racisme 

ook geconfronteerd worden met seksisme. De zwarte man geniet van het privilege dat zijn geslacht met 

zich meebrengt. Ieder persoon heeft delen van zijn of haar identiteit die privileges met zich meebrengen 

en delen die dat niet doen. Dit onderzoek houdt weinig rekening met intersectionaliteit, omdat het een 

kwalitatief onderzoek behelst naar begripsduiding. Was dit een kwantitatief onderzoek naar diversiteit 

op nieuwsredacties geweest, dan had intersectionaliteit een grotere rol gespeeld. Intersectionaliteit toont 

wel aan dat diversiteit een begrip is met een enorme inhoud. Dit onderzoek gaat in op maar een heel 

klein deel daarvan, namelijk de macht en onmacht van etniciteit.  

 

2.2 Effecten van diversiteit  
De effecten van divers samengestelde nieuwsredacties, worden vanuit een aantal hoeken besproken. 

Eerst wordt uitgelegd wat objectiviteit (2.2.1) inhoudt en hoe objectiviteit samenhangt met diversiteit. 

Dit sluit aan op de volgende paragraaf (2.2.2) waar het belang van meerdere perspectieven in de 

journalistiek wordt uitgelegd. In paragraaf 2.2.3 wordt de literatuur besproken die ingaat op brongebruik 

in de journalistiek, en in de vierde paragraaf (2.2.4) worden de gevolgen van de redactiesamenstelling 

op stereotyperingen en stigmatiseringen van minderheden behandeld. Paragraaf 2.2.5 bevat 

onderzoeken naar het belang van diversiteit voor de samenleving en democratie, en in paragraaf 2.2.6 

wordt onderzocht of een diverse redactie vanuit economische belangen interessant is.  

 

2.2.1 Objectiviteit 
Met de professionalisering van journalistiek in de 19e eeuw werd objectiviteit een van de kernwaarden 

van het vakgebied. De nieuwgevormde journalistieke instituties claimden dat zij het publiek de waarheid 

zouden brengen door middel van objectieve berichtgeving (Graves, Nyhan & Reifler, 2016, p. 104). 

Journalisten beweerden dat er een ‘absolute waarheid’ bestond, die door middel van goed onderzoek 

kon worden ontdekt en beschreven (Hanitzsch, 2007, p. 376). Nieuws is in deze opvatting iets wat 

gebeurt – een feit – dat wordt doorgegeven en niet wordt gemanipuleerd.  

De interpretive turn in de jaren ’70 van de twintigste eeuw leidde ertoe dat objectiviteit ter 

discussie werd gesteld (Graves et al., 2016, p. 105). De nieuwe gedachte was dat objectiviteit niet 

mogelijk is, omdat ieder mens subjectieve opvattingen over de werkelijkheid heeft. Er bestaat volgens 

deze school niet zoiets als een ‘absolute waarheid’ omdat journalisten onvermijdelijk hun eigen realiteit 

creëren (Hanitzsch, 2007, p. 376). Mensen die geloven in subjectiviteit zijn van mening dat een 

objectieve realiteit niet bestaat, nieuws slechts een weergave van de wereld is en alle representaties 
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onvermijdelijk zijn, selectief zijn en interpretatie vereisen (p. 376). Iedereen heeft namelijk een bepaalde 

kijken op zaken, beïnvloed door zijn of haar sociaaleconomische achtergrond, kleur, religie, sekse, 

opleiding enzovoort. Rob Wijnberg (2017, 24 januari) legt uit waarom hij zich verzet tegen het geloof 

van objectiviteit in de journalistiek:  

“Objectiviteit is de slechtst begrepen, hardnekkigste en gevaarlijkste illusie waar de 
journalistiek ooit in is gaan geloven. Slecht begrepen, omdat het altijd verward wordt 
met onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hardnekkig, omdat het lui maakt en 
goedkoop is. Gevaarlijk, omdat het de grootste leugen is die je je publiek kunt 
verkopen. En een illusie, ja, omdat het niet bestaat.”  

De meeste hedendaagse wetenschappers gaan er inmiddels van uit dat objectiviteit niet bestaat. In de 

journalistiek is het geloof in objectiviteit verandert in een streven naar objectiviteit (Donsbach & Klett, 

1993, p. 74).  

 Ervan uitgaande dat objectiviteit niet bestaat, is diversiteit noodzakelijk. Diversiteit op een 

nieuwsredactie leidt tot meerdere en andere invalshoeken, dus worden er meerdere blikken op de 

werkelijkheid gegeven. Zoveel mogelijk subjectieve weergaven van de werkelijkheid leiden tot een 

zojuist mogelijke beschrijving van de werkelijkheid. Dit hangt samen met de unconscious bias-theorie 

(Kahneman, 2012). Deze theorie gaat ervan uit dat ieder mens geboren wordt zonder vooroordelen, maar 

tijdens het leven onbewuste vooroordelen ontwikkelt door externe factoren als onze omgeving, scholing, 

media, religie en meer. Iedereen heeft deze onbewuste vooroordelen en aangeleerde stereotypen die 

automatisch, onbedoeld, diepgeworteld en universeel zijn en zelfs in staat zijn om gedrag te beïnvloeden. 

Door een redactie divers samen te stellen, wordt er een tegengewicht geboden aan deze onbewuste 

vooroordelen. Is een redactie voornamelijk samengesteld uit een homogene groep, dan biedt dat ruimte 

dat hun gedeelde onbewuste vooroordelen hun doorwerking vinden in de berichtgeving. Is de redactie 

heterogeen samengesteld, dan is er meer kans dat conflicterende onbewuste vooroordelen ter discussie 

worden gesteld en minder tot uiting komen in de berichtgeving. Kortom, diversiteit is nodig om 

onbewuste vooroordelen zoveel mogelijk te beperken. 

 

2.2.2 Perspectieven 
Ervan uitgaande dat objectiviteit niet bestaat, is het mogelijk om te beargumenteren dat een diverse 

redactie nodig is om zo te voorkomen dat het nieuws vanuit één blik wordt gemaakt. In deze paragraaf 

wordt besproken waarom het belangrijk is om verschillende perspectieven op het nieuws te hebben.  

Uit onderzoek van Mark Deuze (2006a, p. 393) blijkt dat journalisten in het algemeen 

voortkomen uit de witte middenklasse, die dezelfde soort opleidingen hebben gevolgd en vaak dezelfde 

politieke opvattingen delen. Dit heeft effect op hun kennis, waarden, geloof en berichtgeving. Een 

Amerikaans onderzoek (Willnat, Weaver & Choi, 2013, p. 167) toont aan dat de samenstelling van 

Amerikaanse nieuwsredacties, waar diversiteit al langer op de agenda staat dan in Nederland, helemaal 

niet divers is. De standaard Amerikaanse journalist is een witte getrouwde man van 47 jaar met ongeveer 
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twintig jaar ervaring en een hbo-diploma (college degree) (Weaver, Willnat & Wilhoit, 2019, p. 121). 

Minderheden en vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd. Zo is 10,8 procent van de Amerikaanse 

journalisten afkomstig uit een minderheidsgroep (Afro-Amerikaans, Hispanic, Aziatisch-Amerikaans 

en Inheems Amerikaans), terwijl als de totale bevolking in acht wordt genomen bijna veertig procent 

niet wit is (Census, 2019). Ook vrouwen vormen een minderheid op de redactie – 37,5 procent – en 

worden per jaar gemiddeld negenduizend dollar minder betaald voor hetzelfde werk (Weaver et al., 

2019, p. 121). Dergelijke cijfers over de Nederlandse journalistiek zijn er niet.  

 Het blijkt dat de content van nieuws vaak overeenkomt met de demografische samenstelling van 

een redactie, en vooral met die van de managers (Gist, 1990, p. 56).  Een groep mensen met dezelfde 

achtergrond heeft eigen waarden, aannames en een perspectief op gebeurtenissen. Is één dominante 

groep werkzaam, dan zal dit voornamelijk de blik zijn van waaruit het nieuws wordt geproduceerd en 

gepresenteerd. Een redactie die alleen bestaat uit witte mensen, leidt er dus toe dat het nieuws vanuit 

een wit perspectief gemaakt wordt en witte mensen aangaat. Zo stelt de Amerikaanse onderzoeker 

Marilyn Gist (1990, p. 56):  

“Whether the issue is race, cultural diversity, gender, age, economic class or 
religion, the determination of what is news is heavily subjective. Further, news 
judgment inevitably reflects the perceptual biases and cultural anchors of those 
making the judgment.” 

Het hebben van een witte nieuwsredactie – wat bij de meeste Nederlandse redacties het geval is – zorgt 

ervoor dat het nieuws wordt geschreven vanuit hun perspectief, hun onderwerpkeuze en hun 

vooroordelen (Gist, 1990, p. 55). Uit onderzoek blijkt (Gist, 1990) dat als een wit en een zwart persoon 

vermist raken, de witte persoon in verhouding veel meer aandacht krijgt, omdat de zwarte persoon in 

het oog van de redactie ‘minder nieuwswaarde’ heeft. Een ander voorbeeld is dat witte journalisten witte 

bronnen opvoeren in hun verhaal, zo merkt Annebregt Dijkman (Dijkman & Papaikonomou, 2018) op 

tijdens een AT5-reportage in Osdorp, waar alleen witte mensen werden aangesproken. Osdorp staat juist 

bekend als een ‘kleurrijk’ deel van Amsterdam. Hier zal verder op worden ingegaan in paragraaf 2.2.3. 

Nieuws is dus afhankelijk van de mensen die het nieuws maken. Het ANP is hier een goed 

voorbeeld van. Alhoewel dit een persbureau is en in het algemeen wordt gezien als een ‘objectief 

doorgeefluik’ van nieuwsfeiten, is ook wat het ANP produceert subjectief. Journalisten maken daar niet 

alleen de keuze wat zij wel nieuws vinden en wat niet, maar ook wat voor lading eraan wordt gegeven 

of welke kant van het debat wordt uitgelicht. Maar het gaat verder: zelfs gebeurtenissen kunnen al 

geconstrueerd en gekleurd zijn. Zo stelt Michael Schudson (1978, p. 176), een Amerikaanse socioloog 

op het gebied van journalistiek: 

“If events themselves are constructed and constructed by the individuals and 
institutions with the greatest wealth and power in society, then reporting the news is 
not just an incomplete approach to the truth but a distorted one.” 
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‘Distorted’ oftewel vervormd, gemanipuleerd. Aangezien mensen vaak geneigd zijn over hun eigen 

groep te rapporteren, is inclusiviteit op de redactie een manier om te berichten door, voor en over alle 

mensen in de maatschappij. Op deze manier wordt de manipulatie van het nieuws niet door één groep 

mensen gedaan, maar door zoveel mogelijk verschillende mensen. 

 De manier om verschillende perspectieven op het nieuws te presenteren, gebeurt vaak via de 

‘beide kanten van het verhaal’-stijl. Deuze (2006, p. 283) vindt dit onvoldoende, omdat dit meestal 

betekent dat een voor- en een tegenstander aan het woord komen en niet hetzelfde is als verschillende 

perspectieven bieden. In een ander artikel haalt Deuze (2004, p. 49) een Amerikaans onderzoek aan 

waaruit blijkt dat meer journalistieke aandacht voor multiculturele onderwerpen niet meer harmonie en 

grotere sociale cohesie betekent. Meer verhalen kunnen ook meer vooroordelen en meer raciale 

conflicten betekenen. Het gaat dus niet om meer, maar om anders: een cultureel divers perspectief (p. 

49). Als redacties overtuigend wit blijven, dan leidt dat tot journalisten die onbewust de werkelijkheid 

benaderen vanuit een ‘wij-zij’-perspectief.  

Wit wordt gezien als ‘neutraal’ en ‘objectief’. Abdel el Bacha (Papaikonomou & Dijkman, p. 

106), redacteur bij Nieuws en Co: 

“Bij een sollicitatiegesprek voor een redacteursfunctie bij Pauw & Witteman werd 
aan mij gevraagd hoe mijn contacten met moskeeën waren. Ik antwoordde dat die 
contacten goed waren. Vervolgens vroeg hij: ‘Kun je kritisch zijn? Want we hebben 
het wel geprobeerd met Marokkanen, maar op het moment dat ze daadwerkelijk met 
moskeeën te maken hadden, durfden ze niet kritisch te zijn.’”  

Aan minderheidsjournalisten wordt vaak getwijfeld of zij wel kritisch kunnen zijn op hun eigen kringen, 

terwijl bij witte journalisten die vraag zelden wordt gesteld. De witte blik blijft de norm, waardoor de 

niet-witte blik wordt afgedaan als minder neutraal. Meerdere perspectieven kunnen deze witte norm ter 

discussie stellen. 

 

2.2.3 Brongebruik en onderwerpkeuze 
Het hebben van een diverse redactie leidt niet alleen tot meerdere perspectieven, maar ook tot een andere 

benadering van bronnen. In deze paragraaf komen twee vormen van bronnen aan bod: de burgerbronnen 

die journalisten bevragen in hun reportages en de officiële bronnen die journalisten gebruiken als 

autoriteit in hun journalistieke producties.  

Deuze (2000, p. 237) noemt brongebruik in journalistieke producties ‘een structureel probleem’. 

Bronnen, specifiek in minderheidsreportages, vat hij samen als wit, bureaucratisch en/of elitair. Deuze 

(p. 238) noemt dit een symptoom én een oorzaak van de gebrek aan kennis en ervaring van journalisten 

over etnische minderheden, en kwesties over andere culturen in het algemeen. Dus niet ‘de gekleurde 

man’ op straat, maar ‘de witte woordvoerder’ of ‘witte politicus’ wordt benaderd over kwesties die 

spelen in de minderheidsgroep. Witte journalisten leunen en vertrouwen op gezaghebbende bronnen, 

die voornamelijk bestaan uit politieke leiders in plaats van non-officiële of andersdenkende bronnen. 
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Ook dat leidt tot exclusie en marginalisering van minderheidsstemmen, aangezien zij in veel minder 

grote mate tot de officiële bronnen behoren (Nishikawa, Towner, Clawson & Waltenburg, 2006, p. 244). 

 Deuze (2000, p. 238) pleit voor een gesprek over bronselectie en bronorganisatieprocessen. Hij 

vindt dat er moet worden nagedacht hoe de journalist een beeld van ‘de ander’ schetst bij het rapporteren 

over multiculturele kwesties en hoe dit beeld tot stand komt. Volgens Deuze (2000) moet worden 

nagedacht over de ‘last van vertegenwoordiging’ die etnische minderheden met zich meedragen. Elke 

Marokkaan afgebeeld of geciteerd, wordt in de nieuwsmedia gezien als ‘de Marokkaan’ in het algemeen 

– door mediaprofessionals én publiek (p. 238). Daardoor wordt de pluriformiteit onder Marokkanen 

genegeerd, want ook zij zijn niet één homogene groep. Een oplossing hiervoor zou zijn dat minderheden 

niet alleen bij reportages over multiculturele kwesties worden aangehaald als bron, maar juist ook bij 

reportages over alledaagse zaken. Laat als journalist zien dat groepen minderheden ook heterogeen zijn, 

en bespreek niet alleen de verschillen (wij-zij), maar juist ook de overeenkomsten.  

 Gist (1990, p. 55) toont in haar onderzoek aan dat minderheden niet worden ‘gemainstreamd’. 

Zij bedoelt hiermee dat ten eerste, zoals hierboven besproken, minderheden ondervertegenwoordigd zijn 

als geciteerde bronnen in nieuwsberichten. Dit komt omdat (witte) verslaggevers vaak geen 

bronnennetwerken hebben in minderheidsgemeenschappen – en als ze die wel hadden, ze die netwerken 

nauwelijks gebruikten. Ten tweede bleek dat in neutrale verhalen zelden minderheden aan bod komen. 

Dus minderheden halen wel het nieuws in negatieve of stereotypebevestigende verhalen, maar niet in 

neutrale of positieve verhalen waar dan vooral witte mensen in voorkomen. Als laatste bleek dat er een 

gebrek aan aandacht is voor kwesties die belangrijk zijn in minderheidsgemeenschappen. Ook de 

onderwerpkeuze is afhankelijk van de journalisten (1990, p. 55). Zo laat Amerikaans onderzoek zien 

dat over de zorgen en activiteiten van minderheden in verhouding beduidend minder wordt 

gerapporteerd (Adams & Cleary, 2006, p. 48). Een diverse redactie kan er dus niet alleen toe leiden dat 

in het brongebruik verschillende soorten mensen aan het woord komen, maar ook dat minderheden 

minder in negatieve context worden genoemd en onderwerpen die minderheden belangrijk vinden 

aandacht krijgen. Ook witte journalisten spelen hier een rol in: zij kunnen zichzelf trainen om in 

reportages en verhalen verschillende soorten mensen aan te spreken (Gist, 1990). 

 

2.2.4 Stereotypering en stigmatisering 
Zoals eerder is genoemd, kan een witte redactie (onbedoeld) resulteren in het voortbestaan van 

vooroordelen over minderheidsgroepen. Hier liggen veel oorzaken aan ten grondslag. In deze paragraaf 

wordt besproken hoe diversiteit in nieuwsredacties kan helpen tegen stereotypering en stigmatisering 

van minderheden.  

 Ras is grotendeels een sociale constructie, wat betekent dat veel van de kenmerken die wij aan 

een ras toekennen niet de werkelijkheid zijn, maar wat wij eraan toeschrijven (Greer, Venedmia & 

Stancil, 2012, p.704). Dat komt door het bestaan van stereotypen: een overdreven beeld van een groep 

mensen dat meestal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief 
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denkbeeld en kan gebruikt worden als rechtvaardiging van discriminatie. Over minderheden bestaan 

veel stereotyperingen. Dit beïnvloedt de manier hoe minderheden in de media worden geportretteerd, 

wat weer tot een bevestiging van het stereotype leidt. Het onderzoek van Gist (1990) toonde aan dat 

nieuws over minderheden vaak gericht was op negatieve of controversiële kwesties, met de neiging de 

minderheden in negatieve context weer te geven. Als minderheden wel in een positief daglicht werden 

geplaatst, dan was dit meestal in de context van sport of entertainment (p. 53). Ook ontdekte Gist een 

patroon in de presentatie van minderheden en niet-minderheden: positieve verhalen vanuit een negatieve 

context. Een voorbeeld hiervan is Afro-Amerikaanse jongeren die breken met een straatbende, of witte 

vrijwilligers die helpen bij minderheidsgroepen (p. 54). Voor witte mensen gold dit niet: zij werden bij 

alle soorten onderwerpen positief en soms negatief benaderd. Op deze manier ontstaat een bepaalde 

beeldvorming over minderheden en worden ze gelinkt aan negatieve connotaties.  

 Riva Tukachinsky (2015), een Amerikaans-Israëlische onderzoeker op het gebied van 

mediapsychologie, toont in haar onderzoek aan dat minderheden al lang worden buitengesloten uit 

mediacontent. Er zijn ontwikkelingen gaande, maar bepaalde minderheidsgroepen blijven 

ondervertegenwoordigd of afgeschilderd als onsympathiek. Ras en etniciteit blijven dimensies voor 

stereotyperingen, al helemaal als er een intersectie van ras/etniciteit is met een andere vorm van 

minderheid als gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, sociaaleconomische status et cetera. Een combinatie 

leidt volgens Tukachinsky (2015, p. 187) zelfs tot een intensivering van stereotypering en 

marginalisatie. Denk hierbij aan zwarte vrouwen (ras en gender), oude inheemse Amerikanen (leeftijd 

en etniciteit) of homoseksuele latino’s (seksuele geaardheid en etniciteit). Zo worden bijvoorbeeld niet-

witte mensen buitengesloten uit het LGBT-discours in de media, waardoor een vervreemde groep 

ontstaat binnen de ondergerepresenteerde groep (p. 187). Dit hangt samen met intersectionaliteit, 

uitgelegd in paragraaf 2.1 

 Deze systematische ondervertegenwoordiging en overvloed aan stereotypische representaties 

van etnische groepen in de media, hebben ook effect op het psychische welzijn van deze groepen zelf. 

Het vergroot namelijk hun zelfbewustzijn en schaadt hun collectieve zelfrespect (Tukachinsky, 2015, p. 

187). Dit kan ertoe leiden dat minderheden op zoek gaan naar alternatieve media, waardoor de scheiding 

tussen de groepen alleen maar groter wordt (verder besproken in 2.2.5). Lawrence McGill (2000, p. 19) 

laat in zijn onderzoek zien dat voor Afro-Amerikaanse journalisten ‘rolmodellen’ een belangrijke 

drijfveer zijn om voor de journalistiek te kiezen, meer dan bij andere bevolkingsgroepen. Zijn er 

nauwelijks rolmodellen, dan kiezen ze niet voor de journalistiek. Zijn er nauwelijks Afro-Amerikaanse 

journalisten, dan leidt dat ertoe dat veel van het nieuws dat Afro-Amerikanen over hun eigen 

bevolkingsgroep horen, negatief is – behalve als het over entertainment of sport gaat. Gist suggereert 

dat dit misschien wel de reden is waarom zo veel Afro-Amerikaanse jongeren kiezen voor carrières in 

sport en entertainment, omdat ze daar wel positief worden bejegend (Gist, 1990, p. 58).  

Minderheden worden nog steeds gelinkt aan kwesties als misdaad, geweld, rellen, armoede en sociale 

onrust (Nishikawa et al., 2006, p.243). Zo heerst een onbewust beeld dat minderheden onbelangrijk, 
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onbetrouwbaar en probleemmakers zijn. Communicatiewetenschapper Floris Müller en historicus 

Renée Frissen (2014) spreken in hun onderzoek van een ‘diversiteitsparadox’. Alhoewel volgens hun 

de mainstream media wel een verantwoordelijkheid ten opzichte van maatschappelijke diversiteit voelen 

– en ook veel over het onderwerp schrijven –, produceren dezelfde media vaak ook negatieve, 

stigmatiserende en stereotyperende berichten over minderheidsgroepen (p. 266). Discussies binnen de 

journalistiek gaan voornamelijk over ethische codes en hoe de journalistiek haar democratische 

maatschappelijke verantwoordelijkheid moet vervullen, diversiteit krijgt in deze discussie nog te weinig 

aandacht (p. 266).  

Müller en Frissen (2014) halen onderzoeken aan die stellen dat het voor veel journalisten 

onduidelijk is hoe ze met diversiteit moeten omgaan. De discussies worden ofwel vermeden vanwege 

het ongemakkelijke karakter, ofwel onder invloed van commerciële factoren als competitiedruk en het 

imago van het medium vermeden (p. 267). Uit de 61 interviews die Müller en Frissen (2014) afnamen 

onder journalisten, bleek dat diversiteit door de meerderheid werd afgedaan als een ‘politiek correct 

thema’. Dit zien we veelal terug in opiniestukken in kranten, waar vaak nog wordt betoogd dat diversiteit 

op een redactie niet nodig is (Meeus, 2018, 24 mei; Geelen, 2018, 1 juni). Ook kwam uit het onderzoek 

(2014, p. 281) naar voren dat met name bij negatief nieuws de migratieachtergrond juist wordt 

benadrukt.  

Naast dat negatief nieuws over minderheden leidt tot een negatief zelfbeeld van de 

minderheidsgroep, heeft dit ook een negatief effect op de meerderheidsgroep. De negatieve stereotypen 

blijven door de media bevestigd worden, wat weer van invloed kan zijn als er beleid gebaseerd op ras 

wordt gevormd (Tukachinsky, 2015, p. 187). Tukachinsky schetst hiermee een somber beeld, maar toont 

dat het andersom ook werkt: positieve representaties kunnen stereotypes tenietdoen. Nieuwsmedia 

kunnen, als ze stereotypes niet bevestigen maar positieve verhalen buiten de stereotypen om maken, een 

gedeelde identiteit en verbondenheid tussen groepen bevorderen (p. 188).  

Als in redactiediscussies meerdere stemmen aanwezig zijn, kunnen stereotyperingen in 

onderwerpkeuzes en -benadering ter discussie worden gesteld. In het onderzoek Nishikawa et al. (2006. 

P. 254) kwam naar voren dat minderheidsjournalisten nieuwe perspectieven boden, nieuwe 

onderwerpen agendeerden, en andere bronnen gebruikten dan overheidsbronnen. De 

minderheidsjournlaisten leerden dit aan hun witte collega’s. Een diverse redactie zal dus niet alleen op 

individueel niveau leiden tot inclusievere berichten, ook op redactioneel niveau tot inclusievere 

journalistiek. Er bestaat namelijk een positieve correlatie tussen meer journalisten met een pro-

diversiteitshouding op een redactie en meer positieve berichtgeving over minderheden (Nishikawa et 

al., 2006, p. 245). 

 

2.2.5 Belang voor democratie en samenleving 
De verantwoordelijkheid van de journalistiek kwam al eerder kort aan bod. In deze paragraaf wordt 

besproken wat deze verantwoordelijkheid inhoudt en hoe het zich verhoudt tot diversiteit. Het Kerner 
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Comission Report uit 1968 is het begin van de discussie over diversiteit in de journalistiek. De Kerner 

Commissie had onderzoek gedaan naar de oorzaken van de racial riots in grote Amerikaanse steden in 

1967. In het rapport werd stevige kritiek naar de media geuit:  

"The press has too long basked in a white world looking out of it, if at all, with white 
men's eyes and white perspective."  

Het rapport noemde het begrijpelijk, maar niet excusable, dat deze buitensluiting gebeurde bij een 

institutie dat als misse heeft de hele gemeenschap te informeren en onderwijzen (Benson, 2005, p. 5). 

Deuze (2000) betoogt dat de notie van representatie in Nederland belangrijk is geworden door 

onze geschiedenis van verzuiling. ‘Zichtbare pluriformiteit’ was namelijk de kern van het Nederlandse 

medialandschap in de tijd van verzuiling en vormde de onderliggende overweging bij alle wetten van 

de overheid over media (p.  235). Zo wordt nog steeds van de publieke omroep verwacht dat 

verschillende groepen in de Nederlandse publieke media aanwezig zijn: als bron, als presentator en als 

onderwerp. Deze historische oorzaak voor pluriformiteit in de Nederlandse media is dus nog steeds 

relevant, al gaat het nu minder om zuilen en meer om etniciteit.  

Deuze (2000) koppelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media aan 

multiculturaliteit in de journalistiek. Journalisten vormen volgens hem “een van de hoekstenen van de 

democratie, waar het verzamelen, selecteren, bewerken en verspreiden van kennis van algemeen belang 

is en mensen in staat stelt om succesvol als burger deel te nemen” (2000, p. 238). Hij is van mening dat 

multiculturaliteit zichtbaar is in alle vormen van journalistiek. Deuze geeft een aantal voorbeelden 

(2000. P. 230):  

“Multiculturalism affects not only reporting on politics regarding migrants or asylum 
seekers, it also is reflected in the realm of the arts (representation of ethnic minority 
artists for example), economics (developments on the labour market and the famed 
Dutch social security system), sports (why is the Dutch soccer team ethnically 
speaking mixed but the hockey team completely white?), inner city beats (Dutch 
journalists still have to explain to foreign colleagues why the El Al-plane crash in the 
south-east of Amsterdam of 1992 only caused black victims) etc.” 

Deuze (2000) noemt dit de ‘sociale verantwoordelijkheid van de media’ en de notie en noodzaak van 

multiculturalisme als “een van de vele uitdagingen van contemporaine journalistiek in westerse 

democratieën” (p. 233). In de politiek is zo’n voorbeeld van de sociale verantwoordelijkheid van de 

media goed zichtbaar. Hoe minderheidsgroepen worden getoond in de media heeft veel invloed op 

beleidsbeslissingen op het gebied van migratie, immigratie, asielzoekers, extreemrechtse groepen en 

demonstraties (p. 233). Worden deze groepen continu negatief afgebeeld, dan is dat van invloed op die 

beslissingen.  

Gist (1990) meent dat bestaande negatieve stereotyperingen versterking vinden in de media en gevolgen 

hebben. Zij stelt vragen als: “Worden zwarte personen niet vaker dan witte personen op drugs 

onderzocht als gevolg van bevooroordeelde journalistieke praktijken, waardoor zwarte mensen vaker 

gepakt worden er een oneerlijk beeld ontstaat over wie drugs dealt en gebruikt?” En: “In hoeverre zijn 



 19 

hogere percentages opsluiting onder Afro-Amerikanen een gevolg van (subtiel) racisme onder rechters 

en jury’s, wat haar oorsprong heeft in bevooroordeelde berichtgeving?” (Gist, 1990, p. 59). Het worden 

een soort zelf vervullende profetieën. Gist maakt met deze vragen duidelijk wat voor gevolgen 

stereotyperende berichtgeving kan hebben en doet een beroep op de sociale verantwoordelijkheid van 

de nieuwsmedia.   

 Daarbij legitimeert de moderne journalistiek zich als noodzakelijk voor een goedwerkende 

democratie. “Journalism is informing citizens in a way that enables them to act as citizens” stelt Irene 

Costera Meijer (Deuze, 2006b, p. 265). Maar, deze taak wordt niet goed uitgevoerd als de journalistiek 

maar een deel van de maatschappij beschrijft. Zo laat Amerikaans onderzoek zien (Deuze, 2006b, p. 

265) dat nationale kranten in de Verenigde Staten maar een beperkt deel van de minderheden bereikt. 

Zo las in 2006 slechts vijf procent van alle Hispanics USA Today, the New York Times of the Wall 

Street Journal op reguliere basis (p. 265). Bij Amerikanen met een Aziatische- (tien procent), Arabische- 

(tien procent) of Afro-Amerikaanse achtergrond (veertien procent) was het niet veel beter. Vergelijk dit 

met ‘etnische televisie’, oftewel televisie gemaakt voor en door minderheden: dit bereikt 45 procent van 

de minderheden (p. 262).  

In Nederland zijn geen absolute cijfers bekend, maar blijkt wel dat Nederlandse nieuwsmedia 

maar een klein deel van de minderheden bereiken. Minderheden in Nederland (veelal mensen met een 

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond) zijn kritisch op Nederlandse 

nieuwsmedia, omdat ze zichzelf niet of nauwelijks herkennen in de manier waarop ze worden 

geportretteerd (Deuze, 2006b, p. 265). Zo ontwikkelt zich een situatie waarbij het aantal consumenten 

van alternatieve en minderhedenmedia toeneemt – deze bevatten vaak een sterk participatieve of 

dialoogachtig element –, en onderwerpen die minderheden aangaan nog steeds weinig aandacht krijgen 

in het dominante discours. Het heeft een grotere fragmentatie tussen alle groepen als gevolg (p. 266).  

Waarom is dit erg? Wil een democratie goed functioneren, dan moeten volgens een Europees 

onderzoek van Van Aelst et al. (2017) burgers goed geïnformeerd worden over politici en de politiek. 

Alleen als mensen kennis hebben over de actoren, de status van maatschappelijke affaires en de regels 

van het politieke spel, kunnen burgers meningen vormen en echt participatieve burgers zijn (p. 5). Goed 

geïnformeerde burgers kunnen hun gedrag beter linken aan hun interesse, kiezen politieke 

representanten die bij hun gedrag passen én participeren beter in de politiek. Media spelen een 

belangrijke rol in het informeren van het publiek, zij geven de informatie en duiding die mensen nodig 

hebben om burgers te zijn (p. 5).  

Op het moment dat elke minderheidsgroep informatie tot zich neemt van een ‘eigen’ medium, 

dan werkt dat participatie, integratie en het goed functioneren van de democratie tegen. Landelijke 

televisie is bij uitstek geschikt voor een bindende functie, en kan dat bewerkstelligen door een 

afspiegeling van de samenleving te zijn. Niet alleen de publieke omroep heeft deze taak. Om 

fragmentatie te voorkomen is het noodzakelijk dat de nationale nieuwsmedia voor iedereen zijn en 

daarvoor is nodig dat het door iedereen wordt gemaakt. Deuze (2006b, p. 275) pleit er daarom voor dat 
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de journalistiek opnieuw een verbinding aangaat met het publiek als medeburger, niet als potentiele 

klant. Hij doelt hier op de journalistiek die geld verdienen boven haar publieke taak stelt. 

 Ook mediaethicus Huub Evers (2007) verwijt in zijn oratie de media dat ze te weinig rekening 

houden met een sterk veranderende samenleving. Bepaalde groepen dreigen volgens hem de aansluiting 

te verliezen terwijl tegelijkertijd het onbegrip voor culturele diversiteit toeneemt. In een rechtsstaat ziet 

Evers “het vormgeven aan informatieprocessen en het voeden van het publiek debat langs de weg van 

opinievorming” als de taak voor de journalistiek (p. 11). Evers (2007) haalt onderzoeken aan waaruit 

blijkt dat etnische minderheidsgroepen zich steeds minder thuis voelen bij de nationale media: ze voelen 

zich daar niet gepresenteerd als gelijkwaardig burger en worden negatief geportretteerd.  

In klassieke perstheorieën werden de media vooral gezien als verschaffers van binnenlands 

politiek nieuws en informatie, maar dat vindt Evers (2007) gedateerd. Hij pleit voor het schetsen van 

een eerlijk en zorgvuldig beeld van verschillende gemeenschappen in de samenleving (p. 19). Aangezien 

de samenleving steeds meer multicultureel wordt, dienen de media dat ook te doen. Evers is van mening 

dat een journalist niet alleen iemand is die rapporteert wat er gebeurt, maar ook als doel heeft barrières 

te slechten en wederzijds begrip te bevorderen om de samenleving te verbeteren (p. 20). Niet alleen de 

nieuwsmedia hebben dus een sociale verantwoordelijkheid, maar ook individuele journalisten.  

 

2.2.6 Economische belangen  
Afgezien van de morele en ethische argumenten, bestaan er ook economische argumenten voor het 

bevorderen van diversiteit. Een diverse redactie zou kunnen leiden tot een breder aanbod van content en 

een grotere doelgroep. De literatuur lijkt hierover verdeeld.  

 Adams en Cleary (2006) deden onderzoek naar of een diverse redactie van invloed is op het 

lezersbestand, toen bleek dat in de Verenigde Staten Afro-Amerikanen veel minder de krant lazen dan 

witte Amerikanen. Afro-Amerikanen zijn dus potentiële consumenten. Adams en Cleary (2006, p. 47) 

onderzochten of een toename van minderheden in het personeelsbestand samenhing met twee zaken: 

meer lezers en een groter vertrouwen van lezers uit minderheidsgroepen. Alhoewel uit de resultaten 

bleek dat dit niet meteen het geval was, zetten zij zelf grote kanttekeningen bij hun onderzoek en bleven 

zij pleiten voor een diverse redactie.  

Volgens Adams en Cleary (2006) was de tijd tussen het doorvoeren van de 

redactieveranderingen en het meten te kort. Ook noemden ze een onderzoek van McGill (2000) waaruit 

bleek dat minderheidsjournalisten vaak rouleren van baan en een hoog burn-out gehalte hebben. Dit 

komt omdat minderheidsjournalisten het gevoel hebben dat ze harder moeten werken dan hun witte 

collega’s voor hetzelfde resultaat en erkenning, en daarbij weinig kans op vooruitgang zien (Adams & 

Cleary, 2006, p.59). Daarom pleiten Adams en Cleary voor acties van de hoofdredacties: voer 

maatregelen in om minderheidsjournalisten te behouden. Zij suggereren tevens dat het door deze roulatie 

lastig is voor minderheidsjournalisten om een band op te bouwen met het publiek, zo blijven ze 

onzichtbaar. Ook waren de onderzoekers van mening dat het voor minderheidsgroepen vaak onduidelijk 
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is als een nieuwsmedium zich meer inspant voor diversiteit. Omdat veel nieuwsmedia al een stempel 

hebben als ‘wit bolwerk’ of minderheidsgroepen moeilijk weten te bereiken, is alleen het divers 

samenstellen van een redactie niet genoeg. Het zou goed zijn als mensen worden geïnformeerd dat een 

medium zich voor het betrekken van gemeenschappen inspant (p. 59). Een voorbeeld is de openlijke 

zoektocht van Karel Smouter (2016) naar een diverse redactie voor De Correspondent. Zo merkte 

iemand in een mail naar Smouter op dat: “Ik dacht dat jullie niet op mij zaten te wachten in dat witte 

bolwerk van jullie” (2016, 12 augustus). Door duidelijk te maken dat dat wel het geval is, kunnen 

minderheidsjournalisten eerder geneigd zijn te solliciteren.  

Ted Pease (1990, p. 24-25), een Amerikaanse communicatiewetenschapper, noemt een ander 

economisch argument:  

“Ultimately, a major communications medium that fails growing segments of a 
society betrays that society’s democratic identity and is left behind as irrelevant.” 

Oftewel, ook al is er geen duidelijk bewijs dat een diverse redactie leidt tot een groter lezersaantal, moet 

een nieuwsmedium divers worden om relevant te blijven. Doet een medium dat niet, dan zal het niet de 

tand des tijds doorstaan. Het CBS voorspelt dat het aantal inwoners in Nederland met een 

migratieachtergrond (westers en niet westers) zal toenemen van 24 procent nu, naar 27 procent in 2030. 

In 2000 bestonden de Nederlandse nieuwsredacties voor drie procent uit minderheden, terwijl de 

bevolking toen voor tien procent uit minderheden bestond (Deuze, 2000, p. 235). Dat is minder dan één 

derde. Recente officiële cijfers zijn er niet, maar het onderzoek van NRC-journalisten Takken en Geels 

(2018) toont aan dat de meeste redacties nog steeds rond de drie procent schommelen. Het landelijk 

aandeel van niet-westerse minderheden bestaat inmiddels uit dertien procent.  

Elonka Soros – hoofd diversiteit van de BBC – stelt in een NRC-artikel: ‘Het is divers worden 

of sterven’ (Takken en Geels, 2018, 21 mei): 

“Diverser worden is een rationele bedrijfskeuze: het tv-publiek vergrijst, jonge 
mensen willen wat anders. En het nieuwe publiek is een etnisch gemengd publiek. 
Ze trekken naar Netflix, YouTube en Facebook. Wat komt er na vergrijzing? De 
dood. Zonder diversiteit kun je niet meer concurreren. Om te blijven bestaan, 
moeten media een breder publiek aanspreken, uit meerdere culturen. Dat kan je 
voor elkaar krijgen met divers denkende redacties: die kunnen beter onderwerpen 
bedenken voor dit nieuwe publiek.” 

Soros betoogt dat alhoewel de invloed van diversiteit moeilijk economisch meetbaar is, het wel van 

invloed is op het voortbestaan van een nieuwsmedium.  

Verschillende wetenschappers stellen de vraag in hoeverre economische argumenten een rol zouden 

moeten spelen in het diversiteitsdebat. Zo betoogt Pease (1990) dat een nieuwsmedium de samenleving 

‘verraadt' door niet te voldoen aan de sociale verantwoordelijkheid van de journalistiek. Ook Adams en 

Cleary (2006, p. 60) doen een beroep op de sociale verantwoordelijkheid van nieuwsmedia: 
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“The newspaper industry needs to further define for itself what the end goal is for 
measuring the success of its minority staffing efforts. If the expectation is that hiring 
a staff that demographically represents the community will directly lead to reader 
trust and subscription increases, newspaper owners may ultimately be disappointed. 
If, however, the owners are looking to follow the social responsibility theory of the 
press and make their newspapers more truly reflective of the community, then that 
goal may be achievable.”  

 

2.3 Diversiteitsbeleid 
Onderzoek naar diversiteitsbeleid, wordt voornamelijk gedaan in het bedrijfsleven, een enkele keer bij 

nieuwsorganisaties. Halleh Ghorashi en Ida Sabelis (2013), Nederlandse antropologen, noemen het 

‘2000 report’ uit 1987 als belangrijk startpunt van diversiteitsdicussies bij organisaties. Dit rapport liet 

zien dat de toekomstige arbeidsmarkt uit een heterogene groep mensen zou bestaan (p. 79). Het was niet 

de vraag of het zou gebeuren, maar wanneer het zou gebeuren. Het leidde tot weinig maatregelen, omdat 

men ervan uitging dat het op natuurlijke wijze zou gebeuren. Totdat uit onderzoeken uit de jaren ’90 

(Ghorashi & Sabelis, 2013, p. 79) naar voren kwam dat een diverse werkvloer innovatie bevordert, en 

innovatie tot meer inkomsten leidt. Zo veranderde het discours van ‘het zal gebeuren’ naar ‘hoe gaan 

we dit managen’ en werd diversiteit voor organisaties een added value (p. 79). Alhoewel Ghorashi en 

Sabelis (2013) pleiten voor diversiteit, zijn ze niet erg enthousiast over deze wending. Diversiteit werd 

hierdoor onderhevig aan ‘regeltjes’ en ‘targets’ wat volgens hun het proces niet helpt, en misschien zelfs 

tegenwerkt.  

 In Nederland startte De Correspondent in 2015 een openlijke zoektocht naar een diverse 

redactie, een unicum. Karel Smouter (2015, 21 oktober) schreef een stuk getiteld “We willen De 

Correspondent diverser maken. Helpen jullie mee?” Hierin legt hij uit dat De Correspondent op 

transparante wijze via nieuwe kanalen op zoek gaat naar journalisten. Ook liet het medium Annebregt 

Dijkman en Zoë Papaikonomou van ‘Heb je een boze moslim voor mij’ (2019) meekijken met het 

proces. Of het heeft geholpen is een tweede. Nog steeds krijgt de Correspondent kritiek dat het 

pretendeert een divers medium te zijn – ‘faket’ zegt Dzodan (2018, 26 november) zelfs –, terwijl hun 

redacteuren nog steeds voornamelijk wit zijn.  

Volgens Nishikawa et al. (2006) zou dit kunnen komen omdat het divers maken van een 

redactiecultuur moeilijk en zelfs ineffectief kan zijn. De twee belangrijke bevindingen van Nishikawa 

et al. (2016) zijn dat minderheidsjournalisten die bij de mainstream pers werken zich moeten 

conformeren aan de (witte) journalistieke normen, terwijl ze tegelijkertijd een balans proberen te zoeken 

tussen een minderheidsjournalist zijn en zich gedragen als een professionele journalist. Zo wordt van 

deze journalisten verwacht dat ze hun ‘raciale identiteit bij de drempel achterlaten’ en moeten ze 

voorkomen dat ze als bepleiters van minderheidsgerelateerde zaken worden gezien – dat kan een 

negatieve invloed hebben op hun carrière (p. 254). Voorbeelden in Nederland hiervan zijn Hanina Ajarai 

(AD) en Seada Nourhussen (Trouw) die beide juist wel over minderheidsgerelateerde zaken schreven 
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en beide bij hun medium weggingen (de ene noodgedwongen, de ander zelfgekozen) omdat zij veel 

kritiek en racisme te verduren kregen en niet voldoende door hun (hoofd)redactie werden gesteund. Het 

betekent vaak dat minderheidsjournalisten niet over minderheidskwesties willen schrijven, als een soort 

zelfbehoud (Nishikawa et al., 2006). Dit is jammer, aangezien zij beschikken over interessante 

informatie en een uniek perspectief op het nieuws kunnen bieden.  

Dit zal verder worden besproken in de deelparagrafen. In paragraaf 2.3.1 wordt besproken wat 

voor veranderingen in management en integraal beleid nodig zijn om een organisatie divers te maken. 

In paragraaf 2.3.2 wordt aandacht besteed aan literatuur die ingaat op maatregelen als positieve 

discriminatie en quota.   

 

2.3.1 Integraal beleid en management  
De samenstelling van nieuwsredacties wordt langzamerhand diverser, maar degenen die de beslissingen 

maken blijven wit. De witte journalist domineert en bepaalt de journalistieke normen en waarden van 

het medium (Nishikawa et al., 2006, p.244). Diversiteit zal alleen slagen als in alle lagen van de redactie 

diversiteit aanwezig is (Nishikawa et al., 2006; Ghorashi & Sabelis, 2013).  

Zoals besproken in 2.3, vond in de jaren ’90 een verandering plaats in de benadering van 

diversiteit. Deze nieuwe managerial-benadering had veel regels tot gevolg. Volgens Ghorashi en Sabelis 

(2013, p. 83) heeft deze aanpak weinig potentie, omdat het inhoudt dat met een paar regels het 

diversiteitsprobleem opgelost is. Zij zoeken een de oplossing in de ‘brede benadering’ van 

diversiteitsmanagement van Siebers, Verweel en De Ruijter (2002). De managerial-benadering zien 

Ghorashi en Sabelis (2013) als de ‘beperkte benadering’, aangezien deze primair gericht is op HR en 

personeelsbeheer – het aannemen van mensen. De brede benadering betekent een ‘integrale’ benadering, 

wat inhoudt dat diversiteit aanwezig is in alle niveaus binnen de organisatie.   

 Wat deze brede benadering verder inhoudt, is zichtbaar in andere onderzoeken. Zo volgden 

Ossenkop et al. (2015) een groep minderheden en een dominante groep (mensen met alleen een 

Nederlandse achtergrond) in hun carrière bij hetzelfde bedrijf in Nederland. Ook bij dit bedrijf bleek: 

hoe hoger in de organisatiehiërarchie, hoe minder etnische diversiteit (p. 515). Degenen in de 

topposities, witte mannen, bepaalden de regels. Uit het onderzoek (Osstenkop et al., 2015, p. 522) bleek 

dat het bedrijf van de minderheden verwachtte dat ze zouden assimileren in de cultuur van de 

meerderheid. De organisatorische cultuur en haar normen werden door de witte man gecreëerd. Dit 

resulteert in de hegemonische norm: de norm waar anderen op worden geëvalueerd. Omdat het voor de 

witte werknemers makkelijker was om hieraan te voldoen, waren zij bevoorrecht (p. 522). Dit was 

zichtbaar op verschillende levels.  

 Op individueel level gaat het om conform of afwijkend gedrag van de hegemoniale norm, 

bijvoorbeeld in de manier van kleden. Het dragen van een tulband of hoofdoek wijkt af van de norm. 

Wat betreft interacties kan het gaan om (in)formele netwerken of relaties met een leidinggevende – 

bijvoorbeeld bij evaluaties of bij onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Institutionele praktijken en 
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processen doen dit door een ‘ideaalbeeld’ van competentie in stand te houden. Dat leidt ertoe dat er 

tegelijkertijd een algemeen geaccepteerd beeld is van incompetentie. Het ideale is gelinkt aan lof en 

succes, het niet halen is dat van falen en straf. Wil iemand als ‘de ander’, dus afwijkend van de 

organisatorische ‘gietvorm’ dezelfde arbeidsvoorwaarden of salarisverhoging krijgen, dan moet diegene 

strengere regels aanhouden en meer bewijs van competentie leveren (Ossenkop et al., 2015, p. 522). Zo 

blijft het systeem zichzelf in stand houden, omdat de doorgroeimogelijkheden voor ‘de ander’ moeilijker 

zijn en ‘de idealen’ (de witte werknemers) de managementfuncties krijgen.  

Het blijkt dat in de journalistiek de witte norm zelfs invloed heeft op artikelen van 

minderheidsjournalisten. Minderheidsjournalisten passen namelijk de inhoud en inslag van hun 

artikelen aan die van de witte norm aan, zodat ze niet als ‘anders’ worden beschouwd (Adams & Cleary, 

2006, p.48). Dit komt omdat de beloning van een journalist voornamelijk ligt bij collega’s en 

leidinggevenden (Breed, 1955, p. 335). Deuze (2000) toonde met een enquête onder Nederlandse 

journalisten hetzelfde aan. Hieruit bleek dat journalisten niet veel waarde hechten aan de feedback en 

reactie van nieuwsbronnen. Nieuwsbronnen scoorden 47 procent op een 'belangrijkste feedback'-lijst, 

leidinggevenden en collega’s scoorden 87 procent (p. 237). Voor medewerkers is het sociale klimaat 

van een redactie dus zeer belangrijk. Bestaat die redactie, en vooral de leidinggevenden, uit witte 

mensen, dan is dat van invloed op de inhoud en inslag van verhalen en dat is onwenselijk (Adams & 

Cleary, 2006, p.48). 

Nishikawa et al. (2006, p. 245) zijn van mening dat als organisaties de managersfuncties niet 

divers samenstellen, er sprake is van een illusion of inclusion. Omdat het aantal minderheden op posities 

van macht gebrekkig blijft, heeft het volgens hen geen zin om een aantal minderheidsjournalisten aan te 

nemen. Omdat de managementposities uit witte mensen blijven bestaan, worden 

minderheidsjournalisten gemarginaliseerd: ze worden aangemoedigd om verhalen te maken die de 

bestaande stereotypen over minderheden bevestigen. Zo leidt een diverse redactie volgens Nishikawa et 

al. (2006, p. 245) dus niet per se tot een gelijkere en betere berichtgeving. 

Als minderheidsjournalisten niet hetzelfde nieuwsoordeel van het management en hetzelfde 

beoordelingspatroon aannemen, worden ze op verschillende momenten als ongeschikt beschouwd voor 

ontwikkelingskansen of posities met beoordelingsverantwoordelijkheid (Gist, 1990, p. 60). Oftewel, de 

vooruitgang van diversiteit in organisaties wordt belemmerd tenzij ook het perspectief en de normen 

van minderheden worden geaccepteerd. Gist (1990) pleit daarom voor een andere blik op diversiteit. 

Diversiteit moet niet worden gezien als een nadeel of een verplichting, het moet worden gezien als een 

toevoeging. Zij zegt dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat culturele vooroordelen in de journalistiek 

worden beperkt, maar dat dat niet alleen kan gebeuren als er statistische verschillen in het 

personeelsbestand komen. Er moet onder de managers echt het gevoel heersen dat diversiteit belangrijk 

en positief is, ook al leidt het tot ongemakkelijkheid. Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat 

op alle organisatieniveaus diversiteit aanwezig is (p. 61).  
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Daarbij kan een homogene redactie leiden tot racisme en buitensluiting. Pease deed samen met Stempel 

(1990, p. 69) onderzoek naar racisme op de Amerikaanse redactievloer. Van de respondenten gaf 85 

procent aan dat ze ‘heel veel of een vorm van’ racisme ondervonden op de werkvloer. Een kwart daarvan 

weidde het aan onwetendheid en zag daarin een weerspiegeling van de samenleving (p. 69). Dit sluit 

aan bij een punt dat al eerder is gemaakt: in de journalistieke producties zijn stigmatisering en 

stereotyperingen aanwezig, deze negatieve berichten over minderheden zijn van invloed op de publieke 

opinie, waardoor de stereotyperingen en stigmatiseringen in stand worden gehouden. Een van de 

respondenten, een zwarte manager, vertelt dat hij inderdaad raciale vooroordelen merkt in de 

nieuwscontent en ook in de sollicitatiepatronen (p. 69):  

"Generally, I see a great deal of racial bias, both in news content and in newsroom 
hiring patterns, promotions and assignments. In the highest ranks of news 
organizations (there is) racism and insensitivity. (…) I’m not sure we will be allowed 
to compete.” 

De ondervraagden hadden het gevoel dat er nog steeds een ‘buddy systeem’ bestond bij het aannemen 

van nieuwe mensen, een systeem waar zij geen deel van uitmaakten. Andere vormen van racisme waren 

zichtbaar in dat witte mensen volgens de minderheden de verwachting hadden dat zij zouden falen, en 

dat van de minderheden meer verwacht werd voor hetzelfde werk (p. 71). Oftewel, de minderheden 

werden aan een hogere standaard gehouden en lagen onder de loep, terwijl de witte journalisten er sneller 

mee wegkwamen als ze onderpresteerden. Daarbovenop voelden de minderheden dat als één iemand 

van hun slecht presteerde, het als bewijs werd gezien voor het slecht presteren van de gehele groep. Bij 

witte journalisten gold dit volgens hen niet.  

Ook in Nederlands worden minderheidsjournalisten gediscrimineerd op de werkvloer. Zoals 

Diana Matroos (De Jong, 2015, 3 november):  

“Ik heb jarenlang m'n mond gehouden, maar ik ben wel degelijk gediscrimineerd. 
Het zit in subtiele dingen. Onder het mom van een grapje worden de vreselijkste 
dingen gezegd of gedaan. Bij de redactie van RTL legde een leidinggevende een 
handjevol pepernoten op m'n bureau, terwijl hij zei: 'Voor de enige Zwarte Piet op 
de redactie.’” 

Integrale diversiteit zal helpen bij het tegengaan van racisme en buitensluiten op de werkvloer. 

Dergelijke incidenten en patronen kunnen eerder worden herkend en erkend als de leidinggevenden niet 

alleen bestaan uit witte mensen, die soortgelijke incidenten nooit hebben ervaren of juist een deel van 

het probleem zijn.  

 

2.3.2 Positieve discriminatie, quota en langetermijnstrategie  
Als een organisatie diversiteit op (alle lagen van) de redactie wil bevorderen en het proces wil versnellen, 

zijn maatregelen nodig. In deze paragraaf wordt besproken wat voor maatregelen kunnen werken en 

waarom een langetermijnstrategie noodzakelijk is voor verandering.  
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Een van deze maatregelen is positieve discriminatie: het opzettelijk bevoordelen van bepaalde 

bevolkingsgroepen bij de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen wanneer er sprake is van gelijke 

geschiktheid. Voorstanders zijn van mening dat bij gelijke geschiktheid dan voor de 

minderheidsjournalist moet worden gekozen, om het proces van diversiteit te versnellen. Tegenstanders 

zijn bang dat mensen worden aangenomen op basis van hun achtergrond, waardoor sollicitanten met 

meer competentie worden benadeeld. Ook vinden sommige tegenstanders positieve discriminatie juist 

vervelend voor biculturele journalisten, omdat minderheden volgens hun worden aangenomen op basis 

van hun afkomst in plaats van hun bekwaamheid Fidan Ekiz (2018, 24 december), een biculturele 

journalist, is bijvoorbeeld erg tegen positieve discriminatie:   

“Het is jegens allochtonen - jegens mij bijvoorbeeld - extreem paternalistisch om hun 
aantal in reclamespotjes te tellen. Ongelijkheid bestrijden met het benadrukken van 
medelijden en slachtofferschap is een doodlopende weg. De meeste Nederlanders 
met een migrantenachtergrond zijn prima in staat om met hun kwaliteiten aan de 
weg te timmeren.” 

Ook Becker, Laud en Lowrey (1999) betogen dat positieve discriminatie niet per se hoeft te werken. Zij 

menen dat vooral informal hiring methods voor vooroordelen op de arbeidsmarkt zorgen en dat die 

moeten worden aangepakt (p. 642). Met deze informele methode bedoelen ze sociale contacten en 

interacties. Witte sollicitanten begeven zich in dezelfde kringen als degene die de sollicitatie afneemt, 

of hebben dezelfde onbewuste sociale regels. Daarom willen Becker et al. (1999) bewustwording over 

deze informele methode. Ze pleiten voor een ontwikkeling van wervingsmanieren die een eerlijke 

toegang tot de arbeidsmarkt bieden en maatregelen om deze informele wervingsprocedure aan te 

pakken. Is deze bewustwording er niet en blijven deze informele methoden in stand, dan zijn Becker et 

al. (1999, p. 643) toch van mening dat positieve discriminatie nodig is, maar alleen als het onderdeel is 

van een groter plan. Anders zal er volgens hun niks veranderen.   

Een andere maatregel is het invoeren van quota. Een quotum houdt in het geval van een diverse 

redactie een minimumstreefwaarde van het aantal werknemers met een niet-westerse 

migratieachtergrond in. Door dit in te stellen, ‘dwingt’ een organisatie zichzelf om een redactie divers 

te maken. Argumenten tegen het quotum zijn een uitvergroting van de argumenten tegen positieve 

discriminatie. De grootste angst van tegenstanders is dat mensen met meer competentie hierdoor niet 

worden aangenomen (WOMEN Inc., 2013, 15 augustus). Dit argument is op twee manieren negatief. 

Allereerst gaat het ervan uit dat minderheden minder competent zijn, en ten tweede worden de positieve 

kanten van minderheden – netwerk, perspectief, brongebruik, andere onderwerpen – als ondergeschikt 

gezien van klassieke journalistieke waarden als schrijven en onderzoek doen. Een ander argument wordt 

veel gebruikt in de discussie rondom het vrouwenquotum bij topposities. Als de situatie zo is dat er meer 

mannen aan de top zijn, betekent dat niet gewoon dat mannen meer geschikt zijn voor die baan? 

Voorstanders van het quotum vinden van niet. In paragraaf 2.3.1 werd uitgelegd dat als wit de norm is 

en blijft, echte veranderingen heel traag zullen verlopen. Daarom noemen voorstanders van het quotum 
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‘massa’ als een belangrijk argument: zorg ervoor dat er in één keer een groep minderheden is, waardoor 

bepaalde mechanisme ontstaan en men later minder hoeft in te grijpen. Zo werd in 2.2.4 benoemd dat 

rolmodellen een belangrijke motivator voor minderheden is om de journalistiek in te gaan – en massa 

helpt in de uitstraling en voorbeeldfunctie – en in 2.3.1 dat er in de samenstelling van redacties weinig 

verandert als wit de norm blijft – wat de massa ter discussie kan stellen.  

Nishikawa et al. (2006) beargumenteren dat door het creëren van een massa van 

minderheidsjournalisten de witte norm verandert en minderheidsjournalisten daar niet meer aan hoeven 

te conformeren. Waar sommige minderheidsjournalisten hun best doen een onderwerp te agenderen of 

een perspectief in te brengen op de redactie, is dat nog vaak één stem. Één stem kan volgens Nishikawa 

et al. (2006, p. 225) makkelijk weggewoven worden, maar meerdere stemmen niet. Of 

minderheidsjournalisten een positieve impact op het nieuws hebben, hangt er volgens hen vanaf hoeveel 

journalisten aanwezig zijn die dat als doel hebben. Diversiteit vinden Nishikawa et al. niet alleen een 

symbolisch gebaar of ‘een paar minderheden aannemen’, maar een grote transformatie van de gehele 

redactie. Inclusiviteit in plaats van diversiteit. De enige manier waarop dit kan worden bewerkstelligd, 

is volgens Nishikawa et al. (p. 225) door te zorgen voor massa. Een manier om massa te creëren is 

middels een quotum.  

 Een ander probleem dat een quotum kan oplossen is het probleem van de ‘token’. Rosabeth 

Kanter (Papaikonomou & Dijkman, 2019, p. 106) stelt met de ‘Tokentheorie’ dat personen uit 

minderheidsgroepen extra zichtbaar zijn en zich daardoor meer moeten bewijzen. De minderheden 

worden als een representant van ‘hun groep’ gezien in plaats van als individu. Dit kan een enorme last 

op een minderheid leggen: ze mogen geen fouten maken en moeten hard werken om ‘het goede 

voorbeeld’ te zijn. Als dat niet lukt bevestigen ze weer het negatieve stereotype over de groep waar ze 

toe behoren. Omdat minderheden continu met hun ‘andersheid’ worden geconfronteerd, is het niet 

aantrekkelijk om bij witte organisaties te gaan werken (Ghorashi en Sabelis, 2013, p. 80). Ghorashi 

(Papaikonomou & Dijkman, 2019, p. 106), zelf een hoogleraar met een andere etnische-culturele 

achtergrond, zegt hierover:  

“Ik voelde gewoon die blikken en de verwachting dat ik zou falen. Het is echt zwaar, 
want dan sta je daar en je bent ook heel zichtbaar (…). Je mag geen enkele fout 
maken. Ik zei vaak: ik benijd mijn collega-hoogleraar. Niemand kijkt naar hem (…) 
Bij mij werd elke stap door honderden, duizenden ogen gevolgd.” 

Ghorashi en Sabelis (2013) noemen het een tijdelijke oplossing als een organisatie niet meer doet dan 

een aantal minderheden aannemen. Als iemand wordt aangenomen op basis van achtergrond, kan dat 

tot negatieve signalen vanuit de organisatie leiden. Collega’s kunnen hierdoor het gevoel hebben dat de 

minderheden alleen op basis van hun achtergrond zijn aangenomen. Carolyn Phillips (1991, p. 28) 

omschrijft dit als volgt: 

“How can they [minority journalists] be evaluated effectively and honestly when 
those evaluating them think of them as quota hires?”  
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Positieve discriminatie en quota kunnen dus alleen werken als het onderdeel is van een 

langetermijnstrategie met integrale benadering tot diversiteit en met massa. Er moet voortdurend 

aandacht naar gaan, anders zal het niet werken (Ghorashi en Sabelis, 2013, p. 80).   

 Ghorashi en Sabelis (2013) zien een toename in diversiteitsprogramma’s bij organisaties, maar 

ook een toename in scepsis. Minderheden (en vaak vrouwen) worden gezien als space invaders – 

binnendringers – en buitengesloten van topposities (p. 78). Ghorashi en Sabelis (2013) noemen 

diversiteitsprojecten die ertoe leiden dat er een aantal minderheden worden aangenomen, mislukt. 

Allereerst omdat diversiteit als begrip op institutioneel niveau wordt behandeld. De regels zorgen ervoor 

dat creativiteit of improvisatie aangaande diversiteit wordt beperkt. Ten tweede leidt het ertoe dat 

activisme of kritiek wordt vermeden. Ten derde is het een ‘korte termijn benadering’. Er is geen aandacht 

voor de betekenis van diversiteit voor organisaties als geheel vanuit een lange termijn, bottom-up en 

praktijkgericht perspectief (p.80). Tevens stellen Ghorashi en Sabelis (2013) de vraag of 

diversiteitsprogramma’s niet juist patronen van buitensluiten verbergen. Het is moeilijk om kritiek uit 

te oefenen op organisaties die heel erg (openlijk) hun best doet om diversiteit te bevorderen.  

 Uit het onderzoek van Ghorashi en Sabelis (2013) naar de bedrijfsbenadering van 

diversiteitspraktijken, blijkt dat de focus vaak ligt op het ontwikkelingen van instrumenten om 

uitsluiting of vooringenomenheid te verminderen. Instrumenten daarvoor zijn bijvoorbeeld positieve 

discriminatie of unconscious bias-trainingen, waar werkgevers en -nemers les krijgen over hun 

unconscious bias en hoe ze die kunnen voorkomen. Zij vinden dat hierdoor de dynamische kwaliteit van 

diversiteit ‘statisch’ wordt gemaakt (p. 80). Via coöptatie – de opname of assimilatie van ‘anderen’ in 

gestandaardiseerde organisatorische gewoonten – worden minderheden behandeld als ‘binnenkort 

dezelfde’ of als ‘uitzonderlijke leden’ (p. 80). Diversiteitsprogramma’s hebben zich volgens Ghorashi 

en Sabelis ontwikkeld tot statische maatregelen en voorschriften, ondermijnd door een gebrek aan 

externe handhaving, intern activisme en witte mannen die nu zeggen omgekeerd gediscrimineerd te 

worden (p. 80).  

 Een quotum, mits ook op manager-niveau, kan dus een oplossing zijn om het proces van 

diversiteit te versnellen. De witte norm zou hierdoor worden bijgesteld, minderheden zouden niet 

zijn/haar achtergrond achter hoeven te laten bij de drempel en de inhoud en inslag van de artikelen 

hoeven aan te passen. Het zou de journalistiek aantrekkelijk maken voor minderheden en het zou de 

journalistiek verbeteren omdat aan de sociale verantwoordelijkheid wordt nagekomen. Maar een 

quorum is niet voldoende als een nieuwsredactie het niet helemaal over een andere boeg wil gooien. Als 

een organisatie zich écht divers wil samenstellen, is een langetermijnstrategie met inclusiviteit in alle 

niveaus van de organisatie noodzakelijk. Diversiteit is een proces dat tijd, aandacht en geld vraagt. Dit 

maakt het lastig voor nieuwsmedia: juist tijd, aandacht en geld zijn schaars.  
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2.4 Afbakening onderzoek 
Uit de literatuur besproken in deze paragraaf, zijn een aantal deelvragen geformuleerd die nodig zijn bij 

het beantwoorden van de hoofdvraag. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Hoe denken hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia over diversiteit op 
hun redacties? 

Uit paragraaf 2.2 is gebleken dat er verschillende soorten opvattingen bestaan over het effect van 

diversiteit op de journalistiek. Voordat een antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de 

hoofdredacteuren denken over diversiteit op hun redacties, is het nodig om in kaart te brengen op wat 

voor manieren diversiteit volgens de hoofdredacteuren van invloed kan zijn op de journalistiek. Daarom 

luidt de eerste deelvraag:  

Op wat voor manieren heeft diversiteit volgens de hoofdredacteuren effect op de 
journalistiek 

In paragraaf 2.3 zijn onderzoeken naar diversiteitsbeleid uiteengezet. Het voeren van diversiteitsbeleid 

hangt samen met de vorige deelvraag. De mate waarin een hoofdredacteur in de effecten van diversiteit 

gelooft, is van invloed op de beleidsvorming. Uit de literatuur in paragraaf 2.3 blijkt dat er veel 

verschillende maatregelen mogelijk zijn om diversiteit te bevorderen. Deelvraag twee gaat in op de 

vraag wat voor keuzes Nederlandse hoofdredacties nemen om hun redacties diverser te maken en in 

hoeverre dit samenhangt met de mate waarin zij diversiteit belangrijk vinden: 

Hoe vertalen de Nederlandse hoofdredacteuren hun opvattingen over diversiteit 
naar beleid?  

In paragraaf 2.3 kwam niet alleen naar voren wat voor maatregelen er mogelijk zijn, maar ook wat voor 

kritiek de maatregelen kunnen opleveren. Uit het onderzoek van Takken en Geels (2018, 21 mei) is 

gebleken dat de hoofdredacteuren worstelen met het bevorderen van diversiteit op hun redactie en 

diversiteit bij sommige hoofdredacteuren weerstand oplevert. Daarom is de derde deelvraag als volgt: 

Tegen wat voor barrières en problemen lopen de hoofdredacteuren aan bij het 
streven naar een diverse redactie?  
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3. Methodologie 
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de opvattingen en het beleid van Nederlandse hoofdredacteuren 

over diversiteit op hun redactie. De hoofdredactie beslist in welke mate diversiteit belangrijk is en of er 

beleid wordt gevoerd om de samenstelling van de redactie te veranderen. Dit hoofdstuk gaat in op de 

methodologie van dit onderzoek. In paragraaf 3.1 wordt besproken wat de kwalitatieve benadering 

inhoudt en waarom voor deze methode is gekozen. In paragraaf 3.2 is uiteengezet op wat voor wijze de 

gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld en waarom er voor interviews gekozen is. De 

onderzoekseenheden worden besproken in paragraaf 3.3 en in paragraaf 3.4 wordt ingegaan op hoe de 

vergaarde gegevens worden geanalyseerd. Paragraaf 3.5 bevat een uitleg over validiteit en 

betrouwbaarheid.  

 

3.1 Kwalitatieve benadering  
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de opvattingen en het beleid van Nederlandse 

hoofdredacteuren over diversiteit op hun redacties. Het onderzoek richt zich op de aard van een 

verschijnsel – namelijk diversiteit in de journalistiek –, en niet op de omvang (Boeije, 2005, p. 36). 

Omdat het doel van het onderzoek is om diversiteit in de journalistiek te beschrijven, en het tevens een 

exploratief onderzoek behelst, leent de kwalitatieve benadering zich het beste. 

Er bestaan twee varianten van kwalitatief onderzoek. De structurele variant gaat in op de 

kenmerken van taal en communicatieprocessen. De interpretatieve variant gaat over het begrijpen van 

betekenissen van teksten of gedrag (Boeije, 2005, p.19). In dit onderzoek is gekozen voor de 

interpretatieve variant, omdat het gedrag van hoofdredacteuren wordt onderzocht. Bij deze variant wordt 

ervan uitgegaan dat er niet zoiets is als een externe werkelijkheid, maar dat mensen betekenis geven aan 

verschijnselen die ze onderling uitwisselen, waardoor er gezamenlijk een werkelijkheid geconstrueerd 

wordt (p.20). Wat diversiteit ‘is’ is afhankelijk van de betekenis die mensen eraan toekennen, die 

betekenis komt tot stand in een sociale context. Bij kwalitatief onderzoek wil de onderzoeker te weten 

komen hoe de onderzoekspopulatie de onderzochte sociale situatie interpreteert, in dit geval diversiteit 

op nieuwsredacties. Men gaat ervan uit dat mensen in verschillende culturen verschillende perspectieven 

op een sociaal verschijnsel hebben (p. 20). Een nieuwsredactie heeft ook een eigen cultuur. Het is dus 

aannemelijk dat de hoofdredacteuren een andere invulling geven aan diversiteit.  

 

3.2 Dataverzameling 
Bij kwalitatief onderzoek worden gegevens verzameld door een instrument dat de onderzoeker zelf 

ontwikkelt (Boeije, 2005). De dataverzameling in dit onderzoek is gedaan middels diepte-interviews 

aan de hand van een zelfgemaakte topiclijst. Koetsenruijter en van Hout (2018) noemen het interview 

bij uitstek een techniek voor kwalitatieve studies. Er is gekozen voor een interview omdat dit onderzoek 

van exploratieve aard is. Het dient met open vragen te onderzoeken hoe de hoofdredacteuren denken 
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over diversiteit. Een diepte-interview geeft de mogelijkheid om door te vragen als iets niet duidelijk is 

en voorbeelden aan te dragen. Interviews behoeven structurering vooraf, zo kan de onderzoeker de 

richting van het interview bepalen en de gegevens die hij/zij nodig heeft verzamelen. De voorbereiding 

bestaat uit het bepalen van de inhoud, formulering en volgorde van de vragen (Boeije, 2005, p.57). De 

interviews voor deze scriptie zijn te categoriseren als elite-interview en topic-interview (p.58). Elite, 

omdat het vraaggesprekken betreft met hooggeplaatste of bekende personen - in dit geval 

hoofdredacteuren. Topic, omdat er een bepaald onderwerp wordt besproken - in dit geval diversiteit.  

Gezien de wat ongelijke relatie, hoofdredacteur versus student, is het van belang om alert te 

zijn. Het zijn immers niet alleen hoofdredacteuren met aanzien, maar ook mediagetrainde mensen die 

het gewend zijn veel te praten en met kritische vragen om te gaan. Er moet goed worden geluisterd, 

maar ook worden ingegrepen als de geïnterviewde te veel van het hoofdonderwerp wegdrijft of niet 

duidelijk genoeg antwoord geeft op de vragen. Zo bleek na het interview met Arendo Joustra, het eerste 

interview, dat tijdig ingrijpen belangrijk is. Het interview duurde 120 minuten en hij week vaak van het 

onderwerp af onder het mom van “Dit gaat niet van jullie tijd af.” Bij de daaropvolgende interviews is 

dit voorkomen. Daar tegenover staat dat de geïnterviewden het gevoel moeten hebben open en eerlijk te 

kunnen spreken. 

Ter voorbereiding werd een topiclijst samengesteld, zie bijlage 8.2. Aangezien jaargenoot Eline 

de Jong onderzoek deed naar hoe Nederlandse hoofdredacties invulling geven aan het begrip 

transparantie en dat vertalen naar een correctiebeleid, besloten wij gezamenlijk de hoofdredacteuren te 

benaderen en te interviewen. Hierdoor meenden wij de kans te vergroten zoveel mogelijk 

hoofdredacteuren te spreken, want ze hebben een drukke agenda en ontvangen veel dergelijke 

verzoeken. Dit gaf ons de kans om gezamenlijk een topiclijst samen te stellen en de interviews voor te 

bereiden. Deze topiclijst is nagekeken en bekritiseerd door de scriptiebegeleider Alexander Pleijter. 

Voorafgaand aan elk interview verzamelden we informatie over het nieuwsmedium en de 

hoofdredacteur. Daarnaast deden we individueel onderzoek naar ons specifieke onderdeel. Het 

gezamenlijk afnemen van interviews had naast het voorbereiden, verzamelen van informatie en 

discussiëren over de topiclijst, ook als gevolg dat we met meer vertrouwen het interview ingingen. 

Tijdens de interviews konden we elkaar bijstaan met vragen en voorbeelden. 

De analyse van de data wordt gedaan aan de hand van de grounded theory, wat verder wordt 

uitgelegd in paragraaf 3.4. De strategie van data verzamelen volgens de grounded theory gaat als volgt. 

De eerste dataverzameling is van exploratieve aard (Boeije, 2005, p.22). Voorafgaand aan elk interview 

werd onderzoek verricht op de website van het medium. Zo ontstond na een telling op de websitepagina 

van Follow the Money een vraag over de verdeling van mannelijke en vrouwelijke columnisten. 

Daarnaast bestond de voorbereiding uit het lezen van biografieën van en interviews met de 

hoofdredacteuren. Hier kwam bijvoorbeeld de vraag uit voort wat Remarque vier jaar later vond van 

zijn uitspraak over diversiteit in de NRC. Na exploratieve dataverzameling verliep het onderzoek 
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gefaseerd: dataverzameling en data-analyse wisselen elkaar af (Boeije, 2005, p.22). Na elk interview 

werden bevindingen en opvallendheden genoteerd en de topiclijst bijgewerkt.  

Deze topiclijst bood enerzijds houvast voor het interview, en anderzijds de ruimte om begrippen 

open te introduceren. Zo werd tijdens het interview gevraagd wat de hoofdredacteur zelf onder 

diversiteit verstond en hoe diegene daar invulling aan gaf op de redactie. Dit is noodzakelijk als een 

onderzoek een fenomeen of concept onderzoekt. De topiclijst had als doel om ervoor te zorgen dat in 

elk interview dezelfde onderwerpen op dezelfde volgorde aan bod kwamen. Dit vergroot de validiteit 

van het onderzoek, wat verder wordt besproken in paragraaf 3.5. Het interview bestond uit vier thema’s: 

Transparantie als journalistieke waarde (algemeen), vormgeving van transparantie (algemeen), 

transparantie over correctiebeleid (Eline) en diversiteit (Charlotte). Het overkoepelende thema van het 

interview was transparantie. Dit onderzoek zou in eerste instantie ook over transparantie gaan, namelijk 

over transparantie over de samenstelling van de redactie en transparantie over het beleid. Naarmate het 

onderzoek vorderde, werd echter duidelijk dat diversiteit het onderzoek overheerste en is transparantie 

losgelaten. Bij elk thema in het interview werd een doel geformuleerd. Het doel bij het diversiteitsthema 

was als volgt: Inzicht krijgen in hoe de hoofdredactie denkt over de samenstelling van de redactie. 
Er werd gerekend op een uur voor elk interview. Van de interviews werden audio-opnames 

gemaakt die handmatig zijn getranscribeerd. Belangrijke observaties werden tijdens het interview 

genoteerd. De transcripties vormden de basis voor de analyse van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 

4). De indeling van de interviews was als volgt: transparantie algemeen (20 minuten), correctiebeleid 

(20 minuten), auteursprofiel en diversiteit (20 minuten). Een gemiddeld interview duurde 75 minuten. 

Alle thema’s kregen evenredig veel aandacht. De interviews vonden plaats op de redactie van de 

nieuwsmedia in een afgesloten ruimte, met één uitzondering. Door een wijziging in het programma van 

Eric Smit vond het interview met Follow the Money plaats in Pakhuys de Zwijger en was Frederique de 

Jong hierbij aanwezig. Achteraf bleek dit onwenselijk. Het rumoer in het café was afleidend en De Jong 

mengde zich geregeld in het gesprek, wat invloed had op de antwoorden van Smit. Dit is bij andere 

gesprekken voorkomen.  
 

3.3 Onderzoekseenheden 
Aangezien dit een onderzoek behelst naar het beleid en opvattingen over diversiteit op Nederlandse 

nieuwsredacties, lenen de hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia zich het beste voor de 

interviews. Er is gekozen om voor het onderzoek een steekproef te nemen onder de populatie: 

hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia met een landelijk publiek. De term ‘steekproef’ is niet 

helemaal juist, omdat voor dit onderzoek alle Nederlandse nieuwsmedia zijn benaderd die binnen de 

criteria vallen – deze criteria worden in deze paragraaf toegelicht.  Er zijn twee momenten van selectie 

van de steekproef: primair en secundair (Morse, 1991, p. 136). Met primaire selectie houdt de 

onderzoeker de controle, omdat de onderzoeker weet wie er specifiek benaderd moet worden. Het 
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responspercentage ligt meestal hoog, de selectie is efficiënt en de steekproefgrootte hoeft niet uitgebreid 

te zijn. De secundaire selectie steekproefstrategie houdt in dat de onderzoeker geen controle heeft over 

wie er wordt geïnterviewd. In dit onderzoek wordt de primaire selectie strategie gehandhaafd. Het is 

namelijk duidelijk welke respondenten voldoen aan de criteria.  

Een steekproef kan random of selective zijn, oftewel willekeurig of selectief. De willekeurige 

methode, waar iedere eenheid uit de populatie evenveel kans heeft om in de steekproef te komen, wordt 

voornamelijk gehanteerd bij kwantitatief onderzoek. Daartegenover staat selective sampling. Hierbij 

selecteert de onderzoeker een deelnemer volgens de behoeften van het onderzoek (Morse, 1991, p. 129). 

Dit onderzoek behelst een soort mix van beide. Uit de populatie is een groep geselecteerd die voldoet 

aan de eisen (selective), degenen die ja zeiden op het verzoek deden mee (random). De steekproef was 

tevens doelgericht. De respondenten zijn geselecteerd op basis van hun relevantie voor het 

onderzoeksdoel (Morse, 1991, p. 129). De selectie geeft dus niet de mogelijkheid om generaliserende 

uitspraken over de gehele populatie te doen, namelijk alle nieuwsmedia in Nederland. Er is gekozen om 

doelgericht hoofdredacteuren te benaderen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het beleid en zij 

verantwoording moeten afleggen over de werkwijze van hun medium. Als een hoofdredacteur niet 

beschikbaar bleek, is gevraagd of het mogelijk was de adjunct-hoofdredacteur te interviewen.  

Niet alleen de selectie van hoofdredacteuren was doelgericht, maar ook de selectie van 

nieuwsmedia. Er is gekozen voor nieuwsmedia met een landelijk publiek, omdat deze nieuwsmedia 

meer dan anderen onder een vergrootglas liggen en omdat zij het grootste bereik hebben. In het 

theoretisch kader is gesproken over de sociale verantwoordelijkheid van de journalistiek. Voor 

nieuwsmedia die claimen voor iedereen in Nederland het nieuws te verslaan, zou diversiteit belangrijker 

moeten zijn dan voor nichemedia die dat niet als doel hebben. Door deze keuze vielen bijvoorbeeld Het 

Parool (Amsterdamse doelgroep) en de Nieuwe Revu (mannelijke doelgroep) af. 

Binnen de landelijke nieuwsmedia is tevens een selectie gemaakt. Er is gekozen voor media die 

als hoofdtaak nieuwsvoorziening hebben. Deze media richten zich primair op journalistieke activiteiten 

als verslaggeven van actualiteiten, onderzoeken van patronen en het bieden van duiding en analyses bij 

gebeurtenissen. Nieuwsmedia die wel een landelijk publiek dienen, maar afwijken van deze 

journalistieke activiteiten, zijn niet benaderd. Denk hierbij aan humaninterest- of lifestylemedia. 

Hetzelfde geldt voor media die zich richten op nicheonderwerpen – zoals sport, wetenschap of mode – 

of een uitgesproken politieke signatuur hebben. Hierdoor zijn media als Quest, Voetbal International en 

ThePostOnline niet geselecteerd.  

Bij het selecteren van de respondenten is rekening gehouden met een zekere balans. Er dient 

namelijk rekening te worden gehouden met vertegenwoordiging van de verscheidenheid, zodat de 

resultaten niet te eenzijdig zijn. Deze ‘variatiedekking’ houdt in dat er variatie zit in de zaken waarop 

de eenheden van elkaar verschillen (Maso & Smaling, 1998, p. 75). De variatie in de 

onderzoekseenheden is te vinden in: distributie (krant, blad, televisie of online only), verdienmodel 

(ledenmodel, abonnement/reclame, publiek) en gematigde politieke oriëntatie (links, rechts, centrum, 
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onduidelijk). Zo is bewust gekozen om RTL Nieuws te benaderen als commerciële tegenhanger van de 

publieke NOS, net zoals het linksgeoriënteerde De Groene Amsterdammer is benaderd als tegenhanger 

van het meer rechtsgeoriënteerde Elsevier Weekblad.  In tabel 3.1 is uiteengezet welke hoofdredacteuren 

zijn benaderd. De hoofdredacteuren zijn benaderd per email (zie bijlage 8.1). In de email werd uitgelegd 

wat het doel van het onderzoek was, waarom het onderzoek relevant was en waarom diegene benaderd 

werd. Er is contact gezocht met zestien hoofdredacteuren, waarvan twaalf de uitnodiging hebben 

geaccepteerd. In tabel 3.1 zijn degenen die rood zijn gemarkeerd niet ingegaan op het verzoek.  

 

Tabel 3.1: Onderzoekseenheden 

Organisatie Distributie Verdienmodel Oriëntatie* Hoofdredacteur** 

 
 

Televisie Publiek - Marcel Gelauff 

  Televisie Advertentie - Harm Taselaar 

 

Televisie Publiek - Joost Oranje 

 

Krant Advertentie/ 
abonnement Liberaal Peter 

Vandermeersch 

 

Krant Advertentie/ 
abonnement Links, liberaal Philippe Remarque 

  Krant Advertentie/ 
abonnement Links, liberaal Cees van der Laan 

 

Krant Advertentie/ 
abonnement Liberaal, rechts  Hans Nijenhuis 

 

Krant Advertentie/ 
abonnement Rechts Paul Jansen 

  Krant Advertentie/ 
abonnement - Jan Bonjer 

 

Blad Advertentie/ 
abonnement Links Xandra Schutte 

 

Blad Advertentie/ 
abonnement Rechts Arendo Joustra 

  Blad Advertentie/ 
abonnement Links Tom Kellerhuis 

 

Blad Advertentie/ 
abonnement Links Ward Wijndelts 

  Online only Ledenmodel Links Rosan Smits, 
Sterre Sprengers 

 

Online only Advertentie - Gert-Jaap 
Hoekman 

 

Online only Ledenmodel - Eric Smit 

*O.a. gebaseerd onderzoek van Maurice de Hond (2015, 18 maart) naar wat krantenlezers stemmen 
**In mei 2019 
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Het doel was om met de hoofdredacteuren te spreken en dat is bij bijna alle nieuwsmedia gelukt. Alleen 

bij NRC en Trouw is gesproken met adjuncten Stijn Bronzwaer (NRC) en Martijn Roessingh (Trouw). 

Achteraf bleken Bronzwaer en Roessingh affiniteit met het onderwerp te hebben, dat kan een rol hebben 

gespeeld in waarom zij het interview aangingen in plaats van de hoofdredacteuren. Tevens werd tijdens 

het voorbereiden van de interviews bekend dat zowel Peter Vandermeersch (NRC) als Philippe 

Remarque (de Volkskrant) zouden aftreden als hoofdredacteur. Beide hoofdredacteuren zijn alsnog 

ingegaan op het interviewverzoek.  

In tabel 3.2 volgt een overzicht van de media die zijn ingegaan op het verzoek, met een korte 

toelichting waarom zij relevant zijn voor dit onderzoek. De percentages uit kolom twee zijn afkomstig 

uit het NRC-onderzoek van Takken en Geels (2018, 21 mei). Hier zijn enkele kanttekeningen bij te 

plaatsen. Allereerst betreft het een telling uit 2018, dus zijn de cijfers niet heel actueel. Daarnaast zijn 

de resultaten verzameld door Takken die de hoofdredacteuren opbelde en vroeg hoeveel van hun 

redacteuren een niet-westerse migratieachtergrond hadden. Wie als ‘niet-westers’ werd gecategoriseerd, 

is onduidelijk. Als laatste is niet elk medium benaderd. De cijfers geven dus een beperkte kijk op zaken. 

Toch worden ze hier, met de nodige kanttekeningen, genoemd. Het zijn namelijk de enige cijfers die in 

Nederland bestaan. Daarnaast is het onderzoek door dezelfde redacteuren ook in 2015 uitgevoerd, 

waardoor het zichtbaar is of het percentage is veranderd. Zo werd meteen duidelijk dat Nieuwsuur 

interessant is voor dit onderzoek, omdat het percentage minderheden in drie jaar enorm is gestegen. Het 

onderzoek toont geen actuele absolute cijfers, maar het geeft wel een redelijke schatting.  

 
Tabel 3.2: Toelichting bij de onderzoekseenheden 

Organisatie Percentage niet-
westerse acht.* 

Toelichting 

 2015: 3,8 % (15) 
2018: 8% (35) 

De NOS scoort relatief hoog in redacteuren met een niet-westerse 
achtergrond en het aantal is sinds 2015 gestegen. Daarnaast maakt 
het publieke karakter de NOS interessant. Vergroot dat de 
noodzaak om de redactie meer een afspiegeling van de 
maatschappij te laten zijn?  

 
2015: 2,9% (2) 
2018: 11,4% (8) 

Nieuwsuur valt op, omdat zij enorm zijn gestegen van 2,9 procent 
(2015), naar 11,4 procent (2018). Hier zal dus waarschijnlijk een 
beleidsverandering hebben plaatsgevonden. Hun percentage ligt het 
dichtst bij het landelijk percentage mensen met een niet-westerse 
achtergrond (13 procent).  

 
2015: 1,9% (4) 
2018: 2,8% (6) 

De uitvoerders van het onderzoek (2018, 21 mei) zijn NRC-
redacteuren en het heeft in de NRC gestaan. Alhoewel er in de krant 
veel over diversiteit wordt geschreven, wordt dit door een 
overtuigend witte redactie gedaan.  

 2015: 2% (4) 
2018: 4,4% (8) 

De Volkskrant doet het iets beter dan de NRC: de afgelopen jaren 
zijn ze iets gestegen qua diversiteit. Toch blijft het percentage laag. 
Ook in de Volkskrant krijgt het onderwerp veel aandacht. 
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 - 

Trouw schrijft veel over levensbeschouwing, religie en filosofie. Het 
zou daarom kunnen zijn dat zij een grotere interesse tonen in mensen 
met niet-westerse migratieachtergronden, om zo toegang te krijgen 
tot andere culturen en religies.  

 
2015: 0,7% (2) 
2018: 3,7% (5) 

In 2015 had 0,7 procent van de AD-redactie een niet-westerse 
achtergrond, in 2018 lag het iets hoger. In 2016 werd Hans Nijenhuis 
(voorheen chef nrc.next) hoofdredacteur, wat van invloed geweest 
kan zijn. Het is de enige redactie van de respondenten die niet in 
Amsterdam maar in Rotterdam zetelt, een stad die bekend staat om 
diversiteit.  

 2015: 4% (10) 
2018: 4% (9) 

De Telegraaf is gedaald in het aantal redacteuren met een 
migratieachtergrond. De hoofdredacteur werd in het NRC-artikel als 
volgt geciteerd: “Het zal me een worst wezen waar hun roots liggen.” 
Het is interessant om in het onderzoek ook mensen aan het woord te 
laten die niets zien in diversiteit. 

 - 
De Groene Amsterdammer staat bekend als een linksgeoriënteerd 
opinieblad. Het blad heeft in het verleden bekende journalisten met 
een niet-westerse achtergrond gehad, zoals Anil Ramdas.  

 - 

Elsevier Weekblad is een interessante tegenhanger van De Groene 
en Vrij Nederland – het staat bekend als een meer rechts georiënteerd 
weekblad. Arendo Joustra is al sinds 2000 hoofdredacteur, is hij in 
die tijd van mening en beleid veranderd?  

 - 
Vrij Nederland is een Nederlands opinieblad. De oplage is de 
afgelopen jaren nogal gedaald en het is interessant om te kijken of 
dit van invloed is op Wijndelts redactiebeleid.   

 
2015: 8% (2) 
2018: 5% (2) 

NU.nl is van 8 procent (2015) naar 4 procent (2018) gedaald. Het 
aantal staat nog steeds op twee, wat betekent dat hun redactie is 
gegroeid, maar het aantal redacteuren met een migratieachtergrond 
niet zijn meegestegen.  

 - 

Follow the Money is gekozen als tegenhanger van NU.nl. Er zijn 
weinig online onlies in Nederland en aangezien De Correspondent 
niet wilde meedoen, is gekozen voor FTM. Verder is FTM 
interessant omdat het een relatief nieuwe speler is in het Nederlandse 
medialandschap.  

 
*Achter het percentage, staan de hoeveelheden redacteuren in aantallen tussen haakjes. 

 

3.4 Data-analyse 
Een kwalitatieve onderzoeksmethode het mogelijk om het onderwerp diversiteit vanuit het perspectief 

van de hoofdredacteuren te belichten, met als doel het te beschrijven en waar mogelijk te verklaren. 

(Boeije, 2005, p.27). In deze paragraaf wordt besproken met welke methode de gegevens worden 

geanalyseerd. Dit onderzoek analyseert de data aan de hand van grounded theory (Glaser & Strauss 

1967) - oftewel de gefundeerde theorie. Deze onderzoeksstrategie leidt tot een beschrijving van de 

inhoudelijke variatie van gedrag en interpretaties binnen een populatie (Boeije, 2005, p.22). Het doel is 

om een theorie te ontwikkelen die voortkomt uit en daarom verbonden is met de realiteit die de theorie 

poogt uit te leggen.  
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Een belangrijk instrument van de gefundeerde theorie is de constant comparative method (Boeije, 2005, 

p. 393). Dit is een methode voor het analyseren om een gefundeerde theorie te ontwikkelen. De methode 

houdt in dat de gegevens – de interviews – met elkaar worden vergeleken. Zo worden categorieën 

gevormd, de grenzen van de categorieën bepaald, de inhoud van de categorieën samengevat en negatief 

bewijs gevonden (p.393). Door het vergelijken van de gegevens kunnen patronen en uitzonderingen 

worden herkend. Dit zoeken naar vergelijkingsgevallen gaat net zo lang door totdat er geen nieuwe 

inzichten worden gekregen (p.75). Zo zijn de interviews meerdere malen gelezen en fragmenten met 

elkaar vergeleken om terugkerende thema’s en categorieën af te bakenen.  

De transcripten zijn geanalyseerd volgens de inductieve benadering van Thomas (2006). Bij 

deze methode wordt gekeken naar de belangrijkste betekenissen in de tekst die relevant zijn voor het te 

onderzoeken fenomeen (Thomas, 2006, p. 241). Het heeft als doel om onderzoeksresultaten voort te 

laten vloeien uit de data zelf, zonder daar van tevoren al categorieën op los te laten (p. 240). Voorafgaand 

aan het bestuderen van de gegevens is het nog onduidelijk naar welke thema’s of categorieën moet 

worden gezocht. Tijdens het bestuderen van de gegevens wordt het voor de onderzoeker duidelijk welke 

thema’s belangrijk zijn. Dit past goed bij dit onderzoek omdat het een exploratief onderzoek behelst en 

het nog onduidelijk was hoe de hoofdredacteuren invulling zouden geven aan diversiteit. Het bleek dat 

de thema’s redelijk overeenkwamen met de thema’s die voortkwamen uit de literatuur: de effecten van 

diversiteit in de journalistiek; de effecten van diversiteit buiten de journalistiek; overwegingen bij het 

maken van beleid; beleidsmaatregelen en de negatieve aspecten aan de discussie en beleid.  

In dit onderzoek zijn de drie fases van de gefundeerde theoriebenadering doorlopen, zoals 

omschreven door Boeije (2005). In tabel 3.3 is uiteengezet wat deze fases inhouden, wat het doel van 

de fase is en hoe de fase tot uitvoering is gekomen in dit onderzoek. 

 
Tabel 3.3: Gefundeerde theoriebenadering (Boeije, 2005) toegepast in dit onderzoek 
 

Fase Doel Doen Uitvoering 
1 Exploratieve 

fase: open 
coderen 

Lezen en 
fragmenteren 

Alle gegevens 
lezen en indelen in 
fragmenten. De 
relevante 
fragmenten krijgen 
een code op basis 
van inhoud en 
betekenis en 
worden vergeleken.  
 
 

Tijdens het lezen van de interviews werden 
vijf relevante thema’s ontdekt. Deze thema’s 
kwamen overeen met die uit de literatuur. Elk 
fragment dat relevant was voor één van de 
thema’s werd gemarkeerd met een kleur. 
Elke kleur representeerde een thema: 
1. Groen = positieve effecten diversiteit op 
journalistiek 
2. Roze = effecten van diversiteit buiten de 
journalistiek 
3. Geel = overwegingen voorafgaand aan 
maken beleid 
4. Blauw = maatregelen om diversiteit te 
verhogen, beleid 
5. Rood = negatieve aspecten aan beleid en 
discussie over diversiteit  
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2 Specialisatie 
fase: axiaal 
coderen 

Beschrijven 
en ordenen 

In deze fase wordt 
duidelijk waar een 
categorie aan wordt 
herkend. De 
betekenis van de 
belangrijke 
begrippen wordt 
achterhaald. Er kan 
een codeboom 
worden gemaakt 
om te helpen bij het 
structureren. 

Nadat in fase 1 de relevante fragmenten een 
kleur (oftewel ‘code’) hebben gekregen 
a.d.h.v. de vijf thema’s, zijn alle fragmenten 
nagelezen en is bepaald of de kleuren de 
gegevens voldoende dekten. Vervolgens is 
een selectie gemaakt welke elementen 
belangrijk zijn voor het onderzoek.  
Er is geen codeboom gemaakt, omdat dit 
onderzoek niet als doel heeft begrippen te 
onderscheiden. Wel zijn de fragmenten 
geordend per thema en is er voor elk thema 
een beschrijving gemaakt.  

3 Integratiefase: 
selectief 
coderen 

Structureren 
en integreren 

Integratie, 
verbanden leggen 
tussen de 
categorieën, 
relaties tussen 
codes zien. 
Vergelijken met 
literatuur, 
interpreteren. 
Voorbereiding op 
de schrijffase.  

De gegevens werden geordend in het licht van 
de probleemsteling. Tijdens het structureren 
van de fragmenten bleek dat er met twee 
zaken rekening moest worden gehouden: in 
hoeverre is een hoofdredacteur van mening 
dat diversiteit een positief effect heeft, en 
hoeveel maatregelen worden er genomen om 
diversiteit te bevorderen. Een respondent kan 
namelijk geloven in de positieve effecten van 
diversiteit en tegelijkertijd geen beleid 
voeren.  
Om rekening te houden met deze 
discrepantie, is een kwadrant gemaakt (zie 
4.1.5). Op basis daarvan, in combinatie met 
de fragmenten, werden de respondenten per 
thema met elkaar vergeleken. Uit deze 
vergelijking ontstonden verschillende 
categorieën, in dit onderzoek ‘typen’. 
Uiteindelijk werden vier verschillende typen 
ontwikkeld, die elke een fase van het 
diversiteitsproces representeerden. De 
typevorming wordt besproken in tabel 3.4. 
Vervolgens zijn de resultaten bestudeerd en 
geïnterpreteerd aan de hand van de literatuur. 
Dit wordt besproken in hoofdstuk 5.   

 

De resultaten worden zoals omschreven in tabel 3.3 besproken aan de hand van een aantal typen. Elk 

type omschrijft een fase van diversiteitsgeloof en -beleid waarin de hoofdredacteur zich bevindt, wat 

verder zal worden uitgelegd in paragraaf 4.2. Zo zien de hoofdredacteuren verzamelend in type 1 

helemaal geen belang van diversiteit en de hoofdredacteuren in type 4 juist wel. Elk type wordt 

besproken aan de hand van de eerdergenoemde vijf thema’s. Elke categorie kan voldoen aan een aantal 

categoriekenmerken. In tabel 3.4 wordt in de linkerkolom omschreven wat deze vijf kenmerken zijn 

volgens Thomas (2006, p. 24), in de rechterkolom staat of die categoriekenmerken aanwezig zijn in dit 

onderzoek. 
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Tabel 3.4: Categoriekenmerken van Thomas (2006) toegepast in dit onderzoek 

 Omschrijving Uitvoering 
1 Categorielabel: een woord of zin die naar 

specifieke kenmerken van de categorie 
verwijst 

Elke categorie (type) heeft een naam gekregen. 
De naam is gebaseerd op specifieke kenmerken 
van de categorie. De keuze voor de namen wordt 
verder toegelicht in hoofdstuk 4. De namen zijn: 

x De aristocraten 
x De doemdenkers 
x De welwillenden 
x De voorvechters.  

2 Categoriebeschrijving: een beschrijving van 
de betekenis van de categorie 

In de inleiding en conclusie van elke categorie 
staat een beschrijving van de belangrijkste 
kenmerken van de categorie.  

3 Tekst of gegevens gekoppeld aan de 
categorie: voorbeelden die betekenissen, 
associaties en perspectieven illustreren 

In elke categorie zijn citaten, teksten of 
afbeeldingen gebruikt om betekenissen en 
perspectieven te illustreren van de categorie.  

4 Links: elke categorie kan relaties met 
andere categorieën hebben. Deze relaties 
kunnen hiërarchisch of parallel zijn  

Er is gekozen om de typen te bespreken op 
hiërarchische wijze: in de volgorde van 
hoofdredacteuren die geen belang hechten aan 
diversiteit, tot de hoofdredacteuren die heel veel 
belang hechten aan diversiteit. Per categorie 
wordt besproken hoe het verschilt van de andere 
categorieën.  

5 Het type model: het categorieënsysteem kan 
worden opgenomen in een model, theorie of 
raamwerk 

Het categorieënsysteem is opgenomen in een 
model. Dit model toont de verschillende fasen van 
het diversiteitsproces (paragraaf 4.2). 

 

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
In kwalitatief onderzoek speelt de onderzoeker een belangrijke rol, omdat de onderzoeker een deel van 

het onderzoeksinstrument is en een rol speelt in de totstandkoming van de resultaten. Daarom is het van 

belang dat het interpretatieve proces inzichtelijk is, zodat duidelijk is hoe de onderzoeker invloed heeft 

gehad op het onderzoek. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de kwaliteit in dit onderzoek is 

gewaarborgd. Een onderzoek moet voldoen aan twee kwaliteitscriteria: validiteit en betrouwbaarheid.  

Validiteit – een ander woord voor geldigheid – houdt in dat de onderzoeksresultaten kloppen 

met de werkelijkheid (Boeije, 2005, p. 145). Met andere woorden: representeren de bevindingen wat is 

onderzocht. Door de juiste onderzoeksmethode te kiezen – zie 3.1, 3.2 en 3.3 – is de validiteit in dit 

onderzoek gewaarborgd. Verder is er invulling gegeven aan interne validiteit, wat inhoudt dat de 

resultaten die de onderzoeker meet het gevolg zijn van de onderzoeksopzet (Maso & Smaling, 1998, p. 

71). Dit wordt gedaan door systematische fouten zoveel mogelijk te beperken. In dit onderzoek is 

invulling gegeven aan interne validiteit door een topiclijst – die is gecontroleerd door de 

scriptiebegeleider – te gebruiken en de interviews telkens via hetzelfde interviewschema af te nemen. 

Met uitzondering van Eric Smit zijn alle interviews onder dezelfde omstandigheden afgenomen: met de 

(adjunct)hoofdredacteur in hun kantoor. Ook is er rekening gehouden met de respondent validation 
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(Maso & Smaling, 1988, p. 71). Dit houdt in dat tijdens de interviews aan de respondenten gevraagd 

werd of zij het eens waren met de omschrijvingen, interpretaties en conclusies. Informatie werd tijdens 

het interview samengevat of geherformuleerd, en aan de respondent werd gevraagd om de 

nauwkeurigheid daarvan te bepalen. Ook achteraf was er sprake van respondent validation: de citaten 

zijn voor publicatie voorgelegd aan de respondenten. Op deze manier is het aantal onjuiste gegevens en 

onjuiste interpretaties van de gegevens verminderd.  

Externe validiteit betreft de mate van generaliseerbaarheid van de onderzoeksconclusies (Maso 

& Smaling, 1998, p. 73). Dit houdt in dat de onderzoeksconclusies gelden voor andere, niet onderzochte 

situaties. Bij kwalitatief onderzoek kan generalisatie van de uitkomsten lastig zijn, daarom wordt dit 

meestal niet nagestreefd. Een term als ‘theoretische generalisatie’ is volgens Boeije (2005, p. 155) beter 

op zijn plaats. Dit houdt generalisatie van de conclusies naar een ‘theoretisch domein’ in. Op basis van 

de resultaten worden geen beweringen gedaan over vergelijkbare gevallen, maar heeft het als doel om 

een theorie te ontwikkelen die kan worden getoetst in soortgelijke gevallen.  

 Ook is er rekening gehouden met begripsvaliditeit, dat aangeeft in hoeverre het instrument meet 

wat beoogd wordt te meten. Belangrijke begrippen werden voorafgaand aan het interview vastgesteld, 

zoals bijvoorbeeld wat ‘niet-westerse’ inhoudt. De vragen in de interviews zijn gemaakt op basis van 

het theoretisch kader. Om te vermijden dat het gesprek een discussie leek in plaats van een interview, 

werden de tegenwerpingen gepresenteerd als visies van derden. Zo werden de uitspraken van Joost 

Oranje vaak gebruikt als tegenwerping bij respondenten die niet geloofden in diversiteit en die van Paul 

Jansen bij respondenten die wel geloofden in diversiteit. Beide hoofdredacteuren representeerden een 

uiterste visie in de discussie. Dit is van belang opdat de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van de 

onderzoeker niet verward wordt met een bevooroordeelde opstelling (Maso & Smaling, 1998, p. 79). 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of 

onsystematische fouten. Het gaat om de vraag of het meetinstrument betrouwbare informatie oplevert 

(Boeije, 2005, p. 145). De methodische stappen en de meetinstrumenten van de onderzoeker moeten te 

volgen en controleerbaar zijn. Als de methode van dataverzameling betrouwbaar is, zouden bij replicatie 

dezelfde resultaten moeten uitkomen. Daarom is de topiclijst beschikbaar. De interviews zijn tevens 

opgenomen, waardoor de onderzoeker tijdens het interview niet bezig hoeft te zijn met alles noteren en 

zich volledig kan richten op het interview. Achteraf kan worden bepaald wat relevant is voor het 

onderzoek (Boeije, 2005, p. 60). De transscripties zijn voor anderen beschikbaar, zodat zij kunnen 

controleren of de data-analyse op de juist wijze is verlopen. Tabel 3.3 toont de stappen die zijn genomen 

om tot de resultaten te komen. Door het proces kenbaar te maken, is ernaar gestreefd om de interpretatie 

van de onderzoeker navolgbaar te maken. Omdat bij kwalitatief onderzoek sommige omstandigheden 

lastig herhaalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de dynamiek tussen de interviewer en geïnterviewde, is het 

noodzakelijk dat de zaken die wel herhaalbaar zijn secuur zijn uitgevoerd. Daarom zijn in dit hoofdstuk 

de stappen die zijn ondernomen uitgelegd. 
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4. Resultaten 
Dit hoofdstuk is een bespreking van de resultaten van het empirisch onderzoek. Paragraaf 4.1 bevat een 

uitgebreide vertelling van de vier typen die voortkwamen uit de interviews. In paragraaf 4.2 wordt via 

een figuur de hiërarchische structuur van de typen nader uitgelegd.  

 
4.1 Vier typen 
De bespreking van de resultaten wordt gedaan aan de hand van een aantal typen. In deze paragraaf wordt 

middels een kwadrant laten zien hoe de hoofdredacteuren zijn verdeeld over vier typen. Elk type 

representeert een fase van het diversiteitsproces waar een hoofdredacteur zich in kan bevinden - dit 

wordt verder besproken in 4.2.  Zoals besproken in paragraaf 3.4 zijn fragmenten gecodeerd – in het 

geval van dit onderzoek gemarkeerd – naar thema. Hieruit bleek dat er een discrepantie bestond tussen 

‘houding jegens het belang van diversiteit’ en ‘beleid voeren om diversiteit te bevorderen’. Om deze 

spanning te laten zien, is een kwadrant gemaakt: afbeelding 4.1. Elk nieuwsmedium heeft op basis van 

de uitspraken van de hoofdredacteur over diversiteit een plek gekregen in het kwadrant. De x-as toont 

de hoeveelheid maatregelen die de hoofdredactie heeft ingesteld om diversiteit te bevorderen, de y-as 

toont wat voor houding de hoofdredactie heeft jegens het belang van diversiteit in de journalistiek.  

 

Afbeelding 4.1: Kwadrant houding versus beleid van hoofdredacteuren 

 
Het kwadrant heeft geholpen bij het analyseren van de gegevens. Wat betreft ‘houding jegens het belang 

van diversiteit’ scoorden Nijenhuis (AD) en Oranje (Nieuwsuur) hetzelfde. Op basis daarvan zouden ze 
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in dezelfde categorie worden besproken. Maar zoals de kwadrant laat zien, heeft Oranje veel 

maatregelen ingevoerd en Nijenhuis geen enkele. Het is dus belangrijk een onderscheid te maken tussen 

deze twee dimensies. 

De resultaten worden besproken in volgorde van hoofdredacties die de minste maatregelen 

hebben ingevoerd om diversiteit te bevorderen tot hoofdredacties die de meeste maatregelen hebben 

ingevoerd om diversiteit te bevorderen. Elke type heeft een naam gekregen die iets vertelt over de 

houding van het medium jegens diversiteit. De typen zijn: de aristocraten (4.1.1), de doemdenkers 

(4.1.2), de welwillenden (4.1.3) en de voorvechters (4.1.4). De keuze voor de namen wordt later 

toegelicht. Afbeelding 4.2 laat zien welke hoofdredacteuren bij elkaar in een type zijn geplaatst.  
 

Afbeelding 4.2: Kwadrant met typen 

 
Zoals besproken in paragraaf 3.4 kwamen tijdens de gesprekken vijf thema’s naar voren. De groepen 

worden aan de hand van deze vijf thema’s besproken, een enkele keer worden twee thema’s 

samengevoegd. De thema’s zijn als volgt: Effecten van diversiteit op de journalistiek; Effecten 

diversiteit buiten de journalistiek; Overwegingen bij beleidsvorming; Maatregelen die zijn ingesteld om 

diversiteit te bevorderen; De negatieve aspecten aan de discussie en het beleid. Elk type wordt 

geïntroduceerd met een inleiding, en afgesloten met een conclusie. De tabellen aan het begin van elke 

paragraaf laten zien welke argumenten door welke hoofdredacteuren werden aangedragen. In de tekst 

zal hiernaar worden verwezen met behulp van het cijfer in de linker kolom.  



 82 

5. Conclusie en discussie  
In 5.1 wordt aan de hand van de deelvragen een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd. 5.2 bevat de 

discussie en 5.3 bespreekt de beperkingen van dit onderzoek en doet suggesties voor vervolgonderzoek. 

 

5.1 Conclusie 
Journalisten vinden diversiteit belangrijk, maar zien diversiteit in de eigen beroepsgroep vaak als een 

politiek correct thema (Müller & Frissen, 2014). Tussen 2015 en 2018 heeft een verandering in de 

houding van hoofdredacteuren jegens diversiteit in de journalistiek plaatsgevonden (Takken & Geels, 

2018). In de discussie over diversiteit in de journalistiek ontbreekt nog een uitvoerig onderzoek naar het 

perspectief van de hoofdredacteuren. De doelstelling van dit onderzoek was daarom te achterhalen hoe 

hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia met een landelijk publiek denken over diversiteit op 

nieuwsredacties. Middels diepte-interviews met twaalf hoofdredacteuren is een antwoord gezocht op de 

volgende onderzoeksvraag: Hoe denken hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia over 

diversiteit op hun redacties? Op basis van het theoretisch kader zijn in paragraaf 2.4 drie deelvragen 

geformuleerd. De conclusie is gestructureerd aan de hand van deze deelvragen. 

1. Op wat voor manieren heeft diversiteit volgens de hoofdredacteuren effect op de journalistiek?  

Uit de resultaten is gebleken dat de hoofdredacteuren verschillend denken over diversiteit. Drie 

hoofdredacteuren – een kwart – geloofden niet in het effect van diversiteit. Een goede journalist is 

iemand die volgens hun voldoet aan de klassieke journalistieke kwaliteiten: goed onderzoek doen, goed 

schrijven en zich in anderen kunnen verplaatsen. Deze hoofdredacteuren zien niet hoe diversiteit in 

afkomst de kwaliteit van journalistiek kan verbeteren. De overige negen hoofdredacteuren geloofden 

wel in positieve effecten van diversiteit op de journalistiek en daarbuiten. Als een redactie bestaat uit 

mensen met verschillende achtergronden, bevordert dat volgens hun de redactiediscussie, vergroot dat 

het netwerk, worden er andere bronnen aangesneden en andere onderwerpen geagendeerd. Ook is het 

volgens deze hoofdredacteuren belangrijk om een inclusieve uitstraling naar buiten te hebben, zodat 

consumenten en aanstormende journalisten het gevoel hebben dat de journalistiek voor iedereen is. De 

hoofdredacteuren interpreteerden diversiteit niet alleen als diversiteit in achtergrond, maar ook in 

geslacht, seksuele voorkeur, regio, fysieke gesteldheid, politieke oriëntatie en sociale klasse. Ook deze 

vormen van diversiteit werden als belangrijk beschouwd voor de journalistiek. De mate waarin 

diversiteit effect had op de journalistiek verschilde per hoofdredacteur. Dit correspondeerde meestal – 

maar niet altijd – met de hoeveelheid maatregelen die de hoofdredacteur nam om de diversiteit te 

verhogen. De meeste hoofdredacteuren zagen diversiteit op hun redactie niet als noodzakelijk voor het 

voortbestaan van hun medium. Het is belangrijk, maar mag niet te veel veranderen in bestaande 

structuren. 
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2. Hoe vertalen de Nederlandse hoofdredacteuren hun opvattingen over diversiteit naar beleid?  

De stelling van Takken en Geels (2018) dat hoofdredacteuren worstellen met hun redacties diverser 

maken, wordt in dit onderzoek bevestigd. De hoofdredacteuren die niet geloven in diversiteit voeren 

geen beleid om diversiteit te bevorderen. Zij kiezen bij sollicitaties voor ‘de beste journalist’ – 

achtergrond is volgens hun geen kwaliteit – en zijn van mening dat positieve discriminatie ertoe leidt 

dat niet de beste mensen worden aangenomen. De hoofdredacteuren die wel geloven in diversiteit namen 

verschillende soorten maatregelen. Een groot aantal koos voor het ‘laaghangende fruit’: beleid gestuurd 

op het binnenhalen van mensen via stages en soms via positieve discriminatie. Hoofdredacteuren die 

het meest overtuigd waren van het belang van diversiteit namen in het algemeen de meeste ingrijpende 

maatregelen. Deze maatregelen waren onderdeel van een langetermijnstrategie en diversiteit had een 

vaste plek op de agenda. De steun van de redactie speelde een belangrijke rol. Het beleid was bij deze 

media meer gestuurd op het aanpassen van interne processen en het binnenhouden van minderheden. 

Toch hoeven ‘geloven in diversiteit’ en ‘diversiteitsbeleid’ niet altijd te corresponderen, zoals duidelijk 

te zien is in afbeelding 4.2, hieronder herhaald. Het AD en Vrij Nederland tonen aan dat die twee zaken 

niet met elkaar overeen hoeven te komen. Diversiteit kreeg bij deze twee media geen prioriteit omdat 

de hoofdredacteuren andere zaken urgenter vonden. Geen enkele hoofdredacteur hanteerde een quotum. 

 
Afbeelding 4.2 [herhaling]: Kwadrant met typen 
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3. Tegen wat voor barrières en problemen lopen de hoofdredacteuren aan bij het streven naar een 
diverse redactie?  

Waar de hoofdredacteuren erg verschilden in diversiteitsgeloof en -beleid, hadden ze qua problemen en 

barrières redelijk veel overeenkomsten. Het verschil lag met name in de nadruk: hoe meer een 

hoofdredacteur in diversiteit geloofde, hoe meer de hoofdredacteur aan zelfkritiek deed en hoe minder 

negatieve connotaties diversiteit kreeg. Een aantal barrières werd door elke hoofdredacteur gezien. 

Minderheden kiezen volgens de hoofdredacteuren nauwelijks voor de journalistiek en de stagiairs die 

bij hen aankloppen bestaan uit witte studenten. Het onzekere arbeidsperspectief van de journalistiek, 

maakt het probleem volgens de hoofdredacteuren nog erger: het wordt een privilege om journalist te 

zijn. Ook deelden de meeste hoofdredacteuren de angst dat ze minderheden juist benadeelden door ze 

te benaderen en beoordelen op hun achtergrond. Daarbij vonden sommige hoofdredacteuren dat 

diversiteit in de journalistiek kan ‘doorslaan’ en vorm van ‘politieke correctheid’ kan zijn.  

Hoe denken hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia over diversiteit op hun redacties? 

Omdat aan de hand van de deelvragen duidelijk werd dat de hoofdredacteuren in verschillende mate 

belang hechten aan diversiteit, zijn ze gecategoriseerd in een aantal typen: de aristocraten, de 

doemdenkers, de welwillenden en de voorvechters. Bijlage 8.3 bevat een overzicht met de kenmerken 

van de typen. Volgens de theorie van Thomas (2006) is – om het categorieënsysteem duidelijk weer te 

geven – een model gemaakt: figuur 4.1 (zie volgende pagina). Elk type bevindt zich in een fase van het 

diversiteitsproces. De fasen zijn gebaseerd op de maatregelen die genomen worden om diversiteit te 

bevorderen. Fase 5 is geconstrueerd op basis van de wetenschappelijke literatuur die is besproken in 

paragraaf 2.3. Deze ‘utopische fase’ kenmerkt zich door integrale diversiteit: diversiteit in alle lagen 

van de organisatie. Diversiteit onder leidinggevenden heeft volgens verschillende onderzoeken veel 

invloed: beleid wordt gestuurd op inclusiviteit, de norm waaraan werknemers moeten voldoen verandert, 

de informal hiring methods (sociale gewoonten en interacties) veranderen en het beleid wordt meer een 

kwestie van monitoren en bijsturen dan ingrijpen (Ghorashi & Sabelis, 2013; Ossenkop et al., 2015; 

Deuze, 2000; Adams & Cleary, 2006; Nishikawa et al., 2006; Gist, 1990; Pease & Stempel, 1990; 

Becker et al., 1999).  
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Figuur 4.1 [herhaling]: Fasen van diversiteitsproces gebaseerd op beleid 

 
In dit onderzoek is sprake van ‘theoretische generalisatie’ omdat op basis van de resultaten geen 

beweringen worden gedaan over vergelijkbare gevallen, maar het doel is om een theorie te ontwikkelen 

die kan worden getoetst in soortgelijke gevallen (Boeije, 2005, p. 155). Figuur 4.1 toont deze theorie: 

een model van de verschillende fasen in het diversiteitsproces. Toekomstig onderzoek kan deze fasen 

controleren en waar nodig verbeteren. Afbeelding 4.2 toont aan dat hoofdredacteuren verschillend 

denken over diversiteit in de journalistiek en dat de houding jegens diversiteit niet hoeft te 

corresponderen met het aantal maatregelen. In het algemeen is de gedachte onder hoofdredacteuren: 

diversiteit kan goed zijn voor de journalistiek, maar het is niet van levensbelang.  

 

5.2 Discussie 
Zoals omschreven in de inleiding, bevat deze scriptie zowel een normatieve als een beschrijvende 

benadering. Enerzijds worden de opvattingen en het gedrag van de hoofdredacteuren beschreven, 

anderzijds bevat het onderzoek een betoog over het belang van diversiteit in de journalistiek en adviezen 

Fase 1: 
aristocraten

• Geen beleid

Fase 2: 
doemdenkers

• Kortetermijnbeleid
• Beleid gestuurd op binnenkrijgen, niet binnenhouden
• Soms positieve discriminatie
• Afwachtende houding

Fase 3: 
welwillenden

• Langetermijnbeleid zonder te veel ingrijpende maatregelen
• Beleid gestuurd op binnenkrijgen, niet binnenhouden
• Vaak positieve discriminatie
• Actieve houding

Fase 4: 
voorvechters

• Langetermijnbeleid met ingrijpende maatregelen
• Beleid gestuurd op binnenkrijgen en binnenhouden
• Positieve discriminatie
• Ingrijpende houding

Fase 5:    
utopisten

• Integrale diversiteit: ook onder chefs en hoofdredactie diversiteit
• Beleid gestuurd op binnenhalen, binnenhouden & inclusiviteit
• Geen 'witte norm' en informal hiring methods meer
• Controlerende houding 
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hoe de hoofdredacties diversiteit kunnen bevorderen. In deze paragraaf wordt het gedrag van de 

hoofdredacteuren vergeleken met de literatuur en waar mogelijk verklaard, en zal aan de hand van de 

wetenschappelijke literatuur worden betoogd waarom diversiteit in de journalistiek noodzakelijk is. 

Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe hoofdredacteuren denken over diversiteit in de 

journalistiek. In de literatuur ging de aandacht uit naar de gevolgen van een homogene redactie en een 

diverse redactie op de journalistiek en de maatschappij (o.a. Deuze, 2006a; Gist, 1990; Greer et al., 12; 

Tukachinsky, 2015), de sociale verantwoordelijkheid van de journalistiek (o.a. Deuze, 2000; Deuze, 

2006b; Evers, 2007) en wat voor maatregelen in de bedrijfsstructuur nodig zijn om de samenstelling van 

werknemers veranderen (o.a. Gist, 1990; Ghorashi & Sabelis, 2013; Nishikawa et al., 2006). Zoals 

geschetst in de inleiding wordt in de journalistiek veel geschreven over diversiteit, maar houdt de 

journalistiek zichzelf buiten schot. Müller en Frissen (2014) wijten dat aan de diversiteitsparadox: 

journalisten voelen een verantwoordelijkheid ten opzichte van maatschappelijke diversiteit en schrijven 

er graag over, maar produceren ook vaak negatieve, stigmatiserende en stereotyperende berichten over 

minderheidsgroepen. Hier zijn veel journalisten zich niet van bewust en ze doen diversiteit in hun eigen 

beroepsgroep vaak af als een ‘politieke correct thema’. Dit onderzoek bevestigt in zekere mate dat beeld, 

omdat nog weinig hoofdredacteuren écht bereid waren het huidige systeem drastisch te veranderen. Het 

gegeven dat de redacteuren niet hun hoofdredacties tot actie roepen, illustreert dat veel journalisten het 

blijven zien als onnodig voor hun eigen beroepsgroep. 

Het artikel van Takken en Geels (2018, 21 mei) toont aan dat Nederlandse hoofdredacteuren 

tussen 2015 en 2018 een verandering in hun houding jegens diversiteit hebben doorgemaakt. Deze 

scriptie zoomt in op het hoofdredactionele perspectief en geeft een overzicht hoe hoofdredacteuren 

diversiteit benaderen in hun organisaties. Het perspectief van de biculturele journalisten is onder andere 

in Papaikonomou & Dijkman (2019) uiteengezet, maar het hoofdredactionele perspectief was nog niet 

grondig onderzocht. De overtuiging van hoofdredacteuren over het belang diversiteit is van grote 

invloed op de redactiesamenstelling. Ook is het perspectief van de hoofdredacteuren een belangrijke 

schakel tussen diversiteitsbeleid in de wetenschappelijke literatuur en diversiteitsbeleid in de praktijk. 

Dit onderzoek kan worden gezien als een empirische aanvulling op de theorie over diversiteit in de 

Nederlandse journalistiek en een conceptuele aanvulling over fases die een hoofdredacteur kan 

doorlopen in het diversiteitsproces. Dit kan een startpunt zijn voor vervolgonderzoek naar welke 

maatregelen helpen in het diversiteitsproces. Als laatste waren veel van de onderzoeken over diversiteit 

afkomstig uit de Verenigde Staten. Onderzoeken naar diversiteit in Nederland kunnen dus – omdat de 

journalistiek in beide landen van elkaar verschilt – een waardevolle bijdragen leveren aan de literatuur. 

 Dit onderzoek verschaft de stand van zaken van diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia en biedt 

inzichten in de overtuiging, worstelingen en triomfen van hoofdredacteuren op het gebied van 

diversiteitsbeleid. Door de hoofdredacteuren op basis van hun geloof en beleid aangaande diversiteit in 

verschillende typen in te delen, zijn de opvattingen van de hoofdredacteuren over het onderwerp 

inzichtelijk gemaakt. Waar in 2015 (Takken, 2015, 3 februari) hoofdredacteuren diversiteit nog onnodig 
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achtten voor de journalistiek, is dat in 2019 bij de meeste niet meer het geval. Ook geeft dit onderzoek 

inzichten vanuit de praktijk: welke maatregelen werken wel en welke niet. 

In de inleiding en het theoretisch kader werd de situatie geschetst dat Nederlandse 

nieuwsredacties voornamelijk bestaan uit witte journalisten en het percentage niet-westerse 

minderheden veel lager ligt dan hun aandeel in de Nederlandse bevolking. Onderzoekers achten dit 

gevaarlijk omdat de content van nieuws overeenkomt met de demografische samenstelling van de 

redactie, waardoor stereotyperende en stigmatiserende berichten die de dominante groep over de 

minderheden heeft in het nieuws terechtkomen (Gist, 1990). De minderheden die wel werken in de 

journalistiek, passen de inhoud en inslag van hun artikelen aan zodat die in lijn is met die van de (witte) 

leidinggevenden (Adams & Cleary, 2006). Deze veelal negatieve berichtgeving over minderheden kan 

niet alleen van invloed zijn op beleidsvorming in de politiek, maar ook op het negatieve zelfbeeld dat 

minderheden ontwikkelen (Tukachinsky, 2015). Dergelijke gevolgen werden niet door de 

hoofdredacteuren genoemd. Tijdens de interviews lag de nadruk op de positieve gevolgen van een 

diverse redactie, niet op de negatieve gevolgen van een homogene redactie. Dit laat overigens zien wat 

het algemene gedachtegoed in de journalistiek lang is geweest: een homogene redactie heeft geen 

negatieve gevolgen, zolang de journalisten de juiste kwaliteiten bezitten. 

Wat betreft de effecten van diversiteit op de journalistiek kwamen de ideeën van de 

hoofdredacteuren redelijk overeen met die uit de wetenschappelijke literatuur, de belangrijkste zijn: 

minderheidsjournalisten bieden een ander perspectief op de samenleving en gebeurtenissen (Nishikawa 

et al., 2006), ze agenderen andere onderwerpen (Adams & Cleary, 2014; Nishikawa et al., 2006) en het 

leidt tot een andere benadering en gebruik van bronnen (Deuze, 2000; Gist, 1990). De benadering en 

het gebruik van bronnen kreeg meer nadruk in de literatuur dan onder de hoofdredacteuren. De 

hoofdredacteuren bestempelden ‘het agenderen van nieuwe onderwerpen’ en ‘de redactiediscussie’ 

meestal als de belangrijkste gevolgen. Ook benoemden de hoofdredacteuren ‘de netwerken’ van een 

minderheidsjournalist als een positief effect. Het is niet vreemd dat de hoofdredacteuren deze drie 

effecten – nieuwe onderwerpen, redactiediscussie en netwerken – als het belangrijkst beschouwen. Die 

zijn immers het belangrijkst voor hun nieuwsproductie. Sommige hoofdredacteuren droegen ook 

economische argumenten aan: als een medium over de gehele samenleving schrijft, wordt de doelgroep 

van het medium groter. Onderzoek toont echter aan dat moeilijk is om economische gevolgen te meten 

(Adams & Cleary, 2014). Wel betogen onderzoekers dat media irrelevant kunnen worden als ze 

veranderingen in de bevolkingssamenstelling blijven negeren (Pease, 1990; Deuze, 2006b).  

Alhoewel het belang van diversiteit steeds meer aan terrein wint, worstelen de redacties dit te 

realiseren. Een van de voornaamste oorzaken is dat het ‘diversiteitsproject’ vaak ondergesneeuwd raakt 

door de actualiteit en door geld- en tijdgebrek. De hoofdredacteuren betoogden dat hun medium kan 

voortbestaan als hun redactie niet divers is. Maar als er bijvoorbeeld minder fysieke kranten worden 

verkocht omdat jonge mensen liever online lezen, dan loont het om geld en tijd te investeren in het 

digitaliseren. Diversiteit geeft geen direct (economisch) meetbaar resultaat. Diversiteit kan dus alleen 
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slagen als de hoofdredactie besluit dat het een prioriteit wordt en er structureel tijd en geld naartoe gaat. 

De manier hoe de meeste nieuwsredacties diversiteit benaderen – namelijk diversiteit af en toe aandacht 

geven, niet een langetermijnstrategie ontwikkelen, het niet een kwestie van de gehele redactie maken – 

werpt nauwelijks vruchten af. Pas als er integrale diversiteit aanwezig is in de organisatie en een 

langetermijnstrategie wordt ontworpen waardoor diversiteit een vast punt op de agenda krijgt, heeft het 

kans van slagen. Op deze manier heeft bijvoorbeeld Oranje het aantal minderheden op de redactie van 

Nieuwsuur in drie jaar tijd enorm verhoogd.  

 De gevolgen van diversiteit zijn lastig meetbaar. Het is dan ook de vraag of diversiteit vanuit 

een economische hoek moet worden benaderd. Adams en Cleary (2014) vinden bijvoorbeeld van niet. 

Zij vragen aan hoofdredacteuren om hun journalistieke doel duidelijk te formuleren als ze hun best 

willen doen voor diversiteit. Adams en Cleary (2014) betogen namelijk dat als een hoofdredacteur 

diversiteit bevordert om een groter bereik te creëren en meer inkomsten te genereren, de 

hoofdredacteuren teleurgesteld zullen worden. Maar als de hoofdredacteuren zichzelf als doel stellen 

dat ze hun sociale verantwoordelijkheid nakomen en meer waarheidsgetrouw over de gemeenschap 

berichtgeven, dat haalbaar is. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat “journalistiek een van de 

hoekstenen van de democratie is, waar het verzamelen, selecteren, bewerken en verspreiden van kennis 

van algemeen belang is en mensen in staat stelt om succesvol als burger deel te nemen” (Deuze, 2000, 

p. 238). Het is het belangrijk dat media met een landelijk publiek ook daadwerkelijk over alle mensen 

berichten. Burgers moeten goed geïnformeerd worden over de politiek en politici omdat alleen goed 

geïnformeerde burgers hun gedrag linken aan hun interesse, politieke representanten kiezen die bij hun 

gedrag passen én beter in de politiek participeren (van Aelst et al., 2017). Daarbij kan een homogene 

redactie leiden tot het bevestigen van negatieve stereotypen, wat van invloed is op als er beleid wordt 

gevormd op basis van ras (Tukachinsky, 2015). Zodra minderheden de aansluiting met nieuwsmedia 

dreigen te verliezen, zullen minderheden voor andere nieuwsmedia kiezen met verdere fragmentatie en 

onbegrip tussen bevolkingsgroepen als gevolg (Deuze, 2006b; Evers; 07).  

Sommige – maar lang niet alle – hoofdredacteuren noemden de sociale verantwoordelijkheid 

van de journalistiek in het gesprek over diversiteit. Toch waren de meeste niet van mening dat de 

journalistiek een afspiegeling van de samenleving moet zijn. De sociale verantwoordelijkheid van de 

journalistiek lijdt onder geld- en tijdgebrek, zeker nu veel nieuwsmedia onderdeel zijn geworden van 

enorme mediagroepen met een winstoogmerk. Zoals duidelijk werd in de interviews, zijn de meeste 

hoofdredacteuren niet écht bereid om drastische veranderingen door te voeren om diversiteit te 

bevorderen. Investeringen die duidelijke winst opleveren, zoals digitaliseren, krijgen daarom voorrang. 

Deuze (2006b) pleit er daarom voor dat de journalistiek opnieuw een verbinding aangaat met het publiek 

als medeburger, niet als potentiele klant. De nadruk ligt volgens hem te vaak op het laatste. Hier moet 

wel de kanttekening bij worden geplaatst dat in 2006 – ten tijde van het schrijven van het artikel – 

nieuwsmedia minder onder druk stonden dan nu, door enerzijds de concurrentie met het internet, en 

anderzijds door deel uit te maken van enorme mediagroepen met commerciële belangen van bovenaf. 
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Dit onderzoek kan concluderen dat de meeste hoofdredacteuren inmiddels het belang van diversiteit 

inzien, maar zelden kiezen voor ingrijpende veranderingen en langetermijnstrategieën. De oplossingen 

bestaan uit maatregelen die op de lange termijn nauwelijks effect hebben: stages, werkervaringsplekken 

en soms positief discrimineren. Dit zijn juist de maatregelen die door de onderzoekers werden afgeraden. 

Alleen als ze onderdeel zijn van een langetermijnstrategie hebben dergelijke maatregelen effect. De 

stelling van Ghorashi en Sabelis (2013) dat diversiteit ‘statisch’ wordt gemaakt, was ook het geval onder 

de hoofdredacteuren. Minderheden worden nog steeds behandeld als ‘uitzonderlijke leden’ of 

‘binnenkort hetzelfde’. Dit onderzoek toont tevens aan dat er weinig verandert als er geen diversiteit is 

doorgevoerd in alle lagen van de organisatie (Ghorashi & Sabelis, 2013; Nishikawa et al., 2006; 

Ossenkop et al., 2015.; Gist, 1990). Integrale diversiteit is noodzakelijk, en dat is bij geen van de 

nieuwsmedia in dit onderzoek het geval. In Nederland zijn bijna alle hoofdredacteuren wit en man, wat 

hun blik op diversiteit in de journalistiek waarschijnlijk deels verklaart.   

Op hoofdredactioneel niveau is in Nederland nog nauwelijks sprake van diversiteit in geslacht 

en al helemaal niet in achtergrond. Uit de interviews bleek dat de scheve man-vrouwverhouding op de 

redactievloer de afgelopen decennia redelijk is rechtgetrokken. De vrouwenemancipatie kan als 

voorloper op de emancipatie van minderheden worden gezien. Het gegeven dat Xandra Schutte de enige 

vrouwelijke hoofdredacteur is die in deze scriptie is geïnterviewd, toont aan dat – als er niet wordt 

ingegrepen – het nog lang kan duren voordat minderheden managementposities verkrijgen. Vrouwen 

hebben ze namelijk nog niet eens. De hoofdredacteuren die zich in fase 3 en 4 van het diversiteitproces 

bevonden – en dus op het gebied van diversiteit tot de meest progressieve hoofdredacteuren behoren –, 

hebben met uitzondering van De Groene nog nooit een vrouwelijke hoofdredacteur gehad. De informal 

hiring methods (de sociale norm) blijven bestaan waardoor witte (mannelijke) journalisten betere 

baankansen en doorgroeimogelijkheden hebben dan minderheden (Becker et al., 1999).  

Dat dit onderzoek over diversiteit gaat en niet over inclusiviteit, toont aan dat de meeste 

hoofdredacteuren nog zo worstelen met de personele samenstelling van hun redactie dat er weinig 

aandacht uitgaat naar hoe een redactie inclusief kan zijn (Meyers, 2016). De hoofdredacteuren noemden 

geen maatregelen om racisme en buitensluiten op de werkvloer te verminderen. Nijenhuis vertelde 

bijvoorbeeld dat hij een Marokkaans-Nederlandse columniste niet genoeg kon steunen toen er vanuit de 

redactie en lezers druk ontstond haar te ontslaan. Minderheden worden vaak gezien als space invaders 

– indringers – wat ertoe kan leiden dat ze niet op dezelfde wijze worden behandeld en geëvalueerd 

(Ghorashi & Sabelis, 2013; Phillips, 1991). De hoofdredacteuren vreesden inderdaad dat minderheden 

kunnen worden gezien als ‘het quotumgroepje’, maar namen geen maatregelen om dit voorkomen. Ook 

dit laat zien dat het diversiteitsbeleid van veel hoofdredacteuren nog in de kinderschoenen staat. 

Voorbeelden van geslaagde vormen van inclusiviteit zijn: taalgebruik in het medium (keuze om niet het 

woord ‘blank’ te gebruiken of de achtergrond van minderheden alleen te nomen als het echt noodzakelijk 

is) en beeldgebruik in het medium (minderheden bij alle soorten verhalen aan het woord laten, andere 

bronnenkeuze).  
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Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de journalistiek zich in een overgangsfase 

bevindt. Veel hoofdredacteuren staan met één been in de klassieke journalistieke benadering 

(objectiviteit, verplaatsen in anderen) en met het andere been in de moderne journalistieke benadering 

(objectiviteit bestaat niet, diversiteit is noodzakelijk). Met uitzondering van de aristocraten, die duidelijk 

voor de klassieke benadering kiezen, en de voorvechters, die in de nieuwe benadering geloven, maken 

de meeste hoofdredacteuren geen duidelijke keuze. Dat jammer, maar niet heel vreemd. Degenen die nu 

hoofdredacteur zijn, zijn namelijk geschoold in de klassieke benadering. Daarbij zijn de (witte 

mannelijke) hoofdredacteuren onderdeel van het probleem. Het is moeilijk om te erkennen dat je carrière 

niet volledig het gevolg is van je eigen verdiensten, maar ook van de privileges waar je als witte man 

van geniet. Door diversiteit een prioriteit te maken, erken je dat gegeven in zekere mate en geef je een 

deel van die macht weg. Het is begrijpelijk dat de hoofdredacteuren hier moeite mee hebben. De meeste 

hoofdredacteuren hebben dus nog steeds last hebben van hun ‘blinde vlekken.’  

Door deze besluiteloosheid kiezen weinig hoofdredacteuren met heel hun hart voor ‘project 

inclusiviteit’, hierdoor blijft het een hoofdpijndossier. Als de Nederlandse hoofdredacteuren op deze 

wijze doorgaan, zal er niet veel veranderen. Een aantal zal hun redactie diverser samenstellen, maar voor 

het overgrote deel zal het proces stilstaan en tot frustratie en ergernis leiden – wat weer tot verdere 

vertraging leidt. Diversiteit wordt vaak nog geframed als iets negatiefs. Het kost tijd en geld en levert 

weinig op. Gist (1990) pleit voor een andere blik op diversiteit: het is geen nadeel of een verplichting, 

maar een toevoeging. Diversiteit maakt een nieuwsmedium én de journalistiek beter.  

 
5.3 Beperkingen en vervolgonderzoek 
Er is een aantal zaken die het onderzoek beter en vollediger had kunnen maken. Het probleem van 

generaliseerbaarheid is besproken in paragraaf 3.5, daarom worden in dit onderzoek geen 

generaliserende uitspraken gedaan. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om kwantitatief onderzoek 

te doen wat voor soort mensen werkzaam zijn in de Nederlandse journalistiek: duidelijke cijfers wie 

journalist zijn en welke vormen van diversiteit aanwezig zijn. Op basis van dit soort cijfers is het 

mogelijk te onderzoeken of de situatie in Nederland verandert en tevens welke maatregelen wel en niet 

werken. Daarbij is het noodzakelijk dat in Nederland veel meer onderzoek wordt gedaan op het gebied 

van diversiteit. Er is in deze scriptie al meerdere malen benoemd dat veel van de onderzoeken die 

gebruikt zijn, afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Het is belangrijk dat ook in Nederland dergelijke 

onderzoeken worden gedaan, ook omdat de Nederlandse journalistiek in heel veel opzichten van de 

Amerikaanse journalistiek verschilt.  

Dit onderzoek had beter kunnen zijn als alle hoofdredacteuren op het verzoek waren ingegaan. 

De RTL was een goede commerciële tegenhanger van de NOS geweest en de Correspondent was 

interessant omdat het een openlijke zoektocht naar een diverse redactie heeft gehad. Een andere 

beperking is dat tijdens het schrijven van deze scriptie twee nieuwe hoofdredacteuren zijn aangetreden: 

René Moerland (NRC) en Pieter Klok (de Volkskrant). Nieuwe hoofdredacteuren betekenen nieuw 
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beleid. De resultaten moeten dus worden toegeschreven aan het beleid van Vandermeersch en 

Remarque.  

Het onderzoek had vollediger kunnen zijn als ook ANP en OneWorld waren benaderd. Veel 

nieuwsmedia maken gebruik van de persberichten van ANP, dus de eerste onderwerpselectie begint al 

op die redactie. Heeft het ANP een volledig homogene redactie, dan is dat van grote invloed op de 

inhoud en inslag van deze persberichten. ANP is niet benaderd omdat het een persbureau is en minder 

aan journalistieke activiteiten als duiding en analyse doet. OneWorld is niet benaderd omdat het medium 

een relatief klein bereik heeft. OneWorld was interessant geweest omdat het een zwarte vrouw met een 

Nederlands-Ethiopische achtergrond als hoofdredacteur heeft: Seada Nourhussen. OneWorld geeft veel 

aandacht aan het onderwerp diversiteit in de media en het was interessant geweest om te kijken hoe een 

hoofdredacteur van kleur van invloed is op beleidsvoering – heeft integrale diversiteit inderdaad zo’n 

doorwerking? Het was ook goed geweest om met iemand met een niet-westerse migratieachtergrond te 

praten en niet alleen maar over. Dit toont wel aan hoe het met diversiteit in de Nederlandse media gesteld 

is.  

Ook werd tijdens het onderzoek steeds duidelijker dat diversiteit niet alleen op basis van 

achtergrond kan en moet worden onderzocht. Alle soorten van diversiteit hangen met elkaar samen en 

hebben invloed op elkaar. Zoals in paragraaf 2.1 is uitgelegd, brengt elk deel van iemands identiteit 

macht en onmacht met zich mee. Achtergrond is daar maar een deel van. Toch is dit onderzoek 

waardevol omdat het inzicht geeft in hoe het gesteld is met diversiteit op het gebied van achtergrond.  

Als allerlaatste is het nodig om benoemen dat ik, de schrijver van deze scriptie, een witte 

heteroseksuele hoogopgeleide cis vrouw ben. Op veel kruispunten van mijn identiteit geniet ik van 

privileges. Diversiteit is een onderwerp dat mij interesseert en iets wat ik erg belangrijk vind, maar ik 

heb de luxe om het onderwerp los te laten als ik dat wil. Ik zal tijdens mijn carrière geen last ondervinden 

van de zaken waar minderheidsjournalisten mee te maken krijgen, wellicht een fractie als ik een gooi 

naar het hoofdredacteurschap doe. Maar toch zal ik meer beoordeeld worden op mijn kunnen dan op 

mijn achtergrond. Ik ben mij hiervan bewust en ik hoop dat ik mijn privileges heb kunnen inzetten om 

de huidige situatie te verbeteren. Ook wil ik ervoor pleiten dat minderheidsjournalisten meer worden 

gehoord in deze discussie en meer worden betrokken bij de oplossing. Dit onderzoek toont aan dat het 

nog steeds overtuigend witte mannen zijn wiens opvattingen een cruciale rol spelen in het 

diversiteitsproces. Diversiteit en inclusiviteit hebben in de Nederlandse media nog een lange weg te 

gaan. Ik hoop dat ik met dit onderzoek hier een bijdrage aan heb kunnen leveren.   
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6. Aanbevelingen 
Tijdens de interviews bleek dat veel van de hoofdredacteuren het belang van diversiteit in de 

journalistiek inzien. Daarnaast bleek dat de hoofdredacteuren het lastig vinden hoe ze diversiteit op hun 

redactie moeten realiseren. Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen uit de literatuur en dit onderzoek.  

 

6.1 Langetermijnstrategie 

In paragraaf 2.3.2 kwam uit het onderzoek van Ghorashi en Sabelis (2013) naar voren dat als een 

organisatie diversiteit serieus wil aanpakken alleen een langetermijnstrategie zin heeft. Ook dit 

onderzoek toont aan dat de nieuwsmedia die geen langetermijnvisie hebben het meest worstelen met 

diversiteit. Deze nieuwsmedia poogden hun redacties diverser te maken middels oplossingen die werden 

getypeerd als het ‘laaghangend fruit’: enkele stageplekken aanbieden, af en toe een cursus aan de 

redactie geven en een enkele keer positief discrimineren. De nieuwsmedia die verder waren in het 

diversiteitsproces waren dat omdat ze een langetermijnstrategie hadden geïmplementeerd. In het boek 

‘Representing Race’ (2005) beschrijft John Downing wat voor proces een organisatie kan doorlopen: 

De planfase: In deze fase wordt bepaald wie het proces gaan aansturen. Er moet 
een groep van mensen (met affectie en ervaring tot het onderwerp) worden 
aangesteld die het project gaat aansturen. Deze groep moet veel overleggen en 
adviezen inwinnen: extern en intern. Tegenargumenten moeten expliciet worden 
onderzocht en benoemd worden, evenals bondgenoten. Er moeten meetbare en 
expliciete doelen worden gesteld. Tevens moet het proces van verandering voor 
iedereen op de werkvloer organisatorisch relevant worden gemaakt, waarbij 
perspectieven van werknemers op verschillende locaties in de organisatie worden 
geïdentificeerd, herkend en geadresseerd (p. 179-181).  
Implementatiefase: In deze fase is het noodzakelijk dat op elk niveau in de 
organisatie duidelijk is wat de verantwoordelijkheid is van dat niveau om verandering 
te faciliteren. Centraal in deze fase is het interactieve proces van monitoren en 
aanpassen. Er moeten expliciete systemen zijn die het proces monitoren. Daarbij 
moet worden bepaald hoe mensen feedback kunnen geven en wat daarmee gedaan 
wordt, zodat het veranderingsproces in de loop van tijd kan worden volgehouden (p. 
181).  
Beoordelingsfase: In deze fase moeten de inzichten en data uit de vorige twee 
fases coherent worden gemaakt, wat weer tot brandstof kan dienen voor 
verandering. De evaluatie van mediaprestaties in termen van personeel, productie 
en inhoud vereist dat een breed scala aan belangen in het proces wordt 
vertegenwoordigd. Downing (2005, p. 182) pleit voor institutioneel ondersteunde 
positieve beloningen voor relevante verbeteringen en negatieve sancties voor 
mislukken. 

De tips van Frans Jennekens, hoofd diversiteit van de NTR, komen hiermee overeen. Jennekens werkt 

samen met Elonka Soros, hoofd diversiteit bij de BCC. In 2016 lanceerden zijn samen ‘Diversity and 

Inclusion Strategy 2016-2020’. De BBC heeft zichzelf als doel gesteld dat in 2020 15 procent van de 

leidinggevenden een niet-westerse migratieachtergrond moet hebben, wat overeenkomt met het advies 

van Downing om meetbare doelen te stellen. In een artikel in de NRC (2018, 21 mei) geeft Jennekens 

de volgende tips die onderdeel zijn van de langetermijnstrategie:  
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Monitor kleur: op de redactie en in de artikelen en programma’s. Houd bij of er 
vooruitgang in zit of niet. 

Stel doelstellingen en streefcijfers op: (bijvoorbeeld: over vier jaar is 15 procent 
van niet-westerse afkomst), maak managers hiervoor verantwoordelijk, en reken ze 
erop af. 

Doe de hele redactie op cursus: opdat ze hun onbewuste vooroordelen leren 
herkennen en verder bouwen aan een divers netwerk en diverse verslaggeving. 

Ga scouten: Ga zelf op zoek naar journalisten van kleur, ook buiten de opleidingen. 
Vraag mensen met een divers netwerk of ze mensen kennen. 

Geef tijd en aandacht aan de begeleiding van nieuwkomers: Voldoen zij niet? 
Leer ervan en zoek opnieuw. Zoek nog beter. 

Training: Vraag journalisten van kleur niet uitsluitend voor opleidingsplekken of 
voor speciale diversiteitstrajecten. Zorg dat diversiteit in alle lagen van de 
organisatie zichtbaar is. 

 
In de volgende subparagrafen wordt een aantal maatregelen besproken die onderdeel kunnen zijn van 

de langetermijnstrategie.  

 

6.1.1 Unconscious bias-cursus  
De unconscious bias-cursus is een cursus die deelnemers laat nadenken over hun eigen onbewuste 

vooroordelen. Jennekens geeft aan dat een dergelijke cursus enkel effect heeft als het onderdeel is van 

een langetermijnstrategie. De cursus op zichzelf heeft volgens hem slechts twee maanden effect. Het 

interview met Joost Oranje toont aan dat de unconscious bias-cursus van enorme invloed kan zijn. Voor 

Oranje was de cursus een ‘wake-up call’ waardoor hij besloot een aanvalsplan te maken. Daarbij heeft 

hij de cursus onderdeel van zijn langetermijnstrategie gemaakt. Hij laat zijn redacteuren de cursus 

volgen en wint op deze manier de steun van zijn redactie om diversiteit een prioriteit te maken. De 

unconscious bias-cursus die Joost Oranje heeft gevolgd, is ontwikkeld door Frans Jennekens (NTR) en 

Elonka Soros (BBC). Jennekens vertelt in een NRC-artikel (2018, 21 mei) het volgende over de cursus: 

“Bij de NTR heeft iedereen een training van drie uur gevolgd, van de receptie tot de 
hoofdredacteur van Nieuwsuur. Deelnemers leggen we het volgende raadsel in 
verschillende varianten voor: vader en zoon krijgen een auto-ongeluk. De vader 
overlijdt ter plekke, de zoon is ernstig gewond. Hij wordt naar het beste ziekenhuis 
van de regio gebracht, waar een topchirurg klaarstaat hem te opereren. De chirurg 
komt de operatiekamer binnen, ziet de jongen en zegt: ‘Ik kan deze jongen niet 
opereren, omdat hij mijn zoon is!’. De vraag luidt: wie is deze chirurg? Het gaat om 
de moeder van de jongen, maar daar wordt zelden aan gedacht. We praten tijdens 
trainingen over zulke onbewuste vooroordelen. Zo maak je diversiteit niet een 
probleem van buitenaf, maar van redacteuren die er al zitten. We hebben het over 
hoe vooroordelen in het brein werken en moedigen mensen aan om niet alleen met 
collega’s uit de eigen bubbel te praten.” 
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6.1.2 Ga scouten  
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat veel hoofdredacteuren diversiteit willen, maar het niet 

lukt. Al helemaal omdat volgens hen afgestudeerde studenten journalistiek bijna allemaal wit zijn. ‘Ga 

scouten’ was een van de tips van Jennekens (2018, 21 mei). De hoofdredacteuren vertelden 

verschillende manieren hoe ze zelf op zoek gingen naar minderheden voor hun redactie. Zo had Philippe 

Remarque een samenwerkingsovereenkomst met Hadjar Benmiloud, oprichtster van Vileine, die 

mensen uit haar netwerk met hem deelde. Joost Oranje ging langs Marokkaanse studentenverenigingen 

om studenten te enthousiasmeren voor de journalistiek. Ook bestaan er organisaties die kunnen helpen, 

de optie waar Gert-Jaap Hoekman voor heeft gekozen. Sommige organisaties geven workshops of 

lezingen, andere delen hun netwerk of hebben een soort buddy-systeem. Een aantal voorbeelden:   

 

Coalitie Beeldvorming in de Media: WOMEN Inc. is samen met mediapartijen RTL 
Nederland, NPO en VICE Benelux de Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ in het 
najaar van 2017 gestart. Deze coalitie probeert bewustzijn over vooroordelen te 
bevorderen en stereotyperingen tegen te gaan. Ze werken aan meer inclusiviteit in 
berichtgeving en op organisatieniveau. De Coalitie komt twee keer per jaar samen 
om de voortgang van de pilots en trajecten te bespreken. WOMEN Inc. Organiseert 
drie expertmeeting, twee themabijeenkomsten voor mediamakers over stereotype 
beeldvorming, twee masterclasses voor mediamarkers om bewustwording te 
creëren. Ook hebben ze een Kennisbank Beeldvorming in de Media ontwikkeld die 
beschikbaar is op hun website.  

 
Diversity Media: Zoë Papaikonomou noemt in haar boek ‘Heb je een boze moslim 
voor mij’ en op haar website een aantal tips. Papaikonomou geeft ook op het gebied 
van diversiteit en inclusie lezingen en workshops aan mediaorganisaties en andere 
(maatschappelijke) instellingen & bedrijven.  

 
Het Brede Netwerk: Om diversiteit in de media te vergroten en mensen met een 
biculturele achtergrond de mogelijkheid te geven de journalistiek in te gaan is Het 
Brede Netwerk opgericht. ‘Het Brede Netwerk, bestaat uit 40 werkende journalisten 
van verschillende media die ‘diversiteit’ in brede zin voorstellen en voorstaan. Via 
masterclasses van topjournalisten bieden we jou de kans om ertussen te komen.’ 
Ook organiseert Het Brede Netwerk gratis diversiteitsworkshops op maat bij 
redacties. Als journalist kun je je aansluiten bij het netwerk om journalisten met een 
biculturele achtergrond te begeleiden.  

 
WOMEN Inc.: Alhoewel WOMEN Inc. zich voornamelijk richt op vrouwen, doen zij 
ook dingen op het gebied van minderheden. Zo geeft WOMEN INC. masterclasses 
over inclusieve media en raden ze op de website een aantal organisaties aan die 
kunnen helpen. 
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6.1.3 Massa 
Nishikawa et al. (2006) beargumenteren dat door het creëren van een massa van 

minderheidsjournalisten, de ‘witte norm’ verandert en minderheidsjournalisten daar niet meer aan 

hoeven te conformeren. Waar sommige minderheidsjournalisten hun best doen een onderwerp te 

agenderen of een perspectief te bieden op de redactie, is dat nog vaak één stem. Meer stemmen kunnen 

minder makkelijk worden weggewoven. Het vertrek van Hanina Ajarai en van Seada Nourhussen zijn 

voorbeelden van columnisten die er alleen voor stonden op een redactie. Daarbij lost massa het probleem 

van de ‘token’ op. Minderheden worden vaak als representant van hun groep gezien. Dit leidt ertoe dat 

ze het gevoel hebben dat ze continu onder een vergrootglas liggen en geen fouten mogen maken. 

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat minderheden in grotere mate aanwezig zijn. Via 

maatregelen kan massa worden gecreëerd. Een manier om dit te doen is een quotum instellen. Een andere 

manier is om diversiteit in alle lagen van de organisatie door te voeren, niet allerminst bij degenen die 

de sollicitaties afnemen. Positieve discriminatie en quota kunnen alleen werken als het onderdeel is van 

een langetermijnstrategie met integrale benadering tot diversiteit en met massa. Er moet voortdurend 

aandacht naar gaan, anders zal het niet werken (Ghorashi & Sabelis, 2013, p. 80).  

 

6.1.4 Sollicitaties en vacatures  
In de benadering van sollicitanten kan het helpen om te letten op de taal. Schutte vertelde dat De Groene 

eerst een ‘typische Groene vacature’ had, waar geen enkele minderheidsjournalist op solliciteerde. Het 

kan helpen om in een vacature te benadrukken dat biculturele aanmeldingen worden aangemoedigd, 

waardoor volgens Schutte de aanmeldingen veel diverser waren. De meningen zijn hier echter over 

verdeeld, niet iedereen vindt dit fijn. Hoekman vertelde bijvoorbeeld dat een organisatie die hem helpt 

met diversiteit, hem had afgeraden dit te doen.  

Becker et al. (1999) gooien het over een andere boeg. Zij betogen niet dat de vacature moet 

worden aangepast, maar juist informal hiring methods (p. 642). Deze zorgen voor de vooroordelen op 

de arbeidsmarkt en dat bemoeilijkt het proces van diversiteit in organisaties. Met deze informal hiring 

methods doelen Becker et al. (1999) op sociale contacten, nepotisme en interacties. ‘Witte’ sollicitanten 

begeven zich vaak in dezelfde kringen als degene die de sollicitatie afneemt en hebben dezelfde 

onbewuste sociale regels en kennissen. Daarom willen Becker et al. (1999) bewustwording over 

sollicitatieprocedures. Ze pleiten voor een ontwikkeling van wervingsmanieren die een eerlijke toegang 

tot de arbeidsmarkt bieden en maatregelen om deze informele wervingsprocedure aan te pakken. Is deze 

bewustwording er niet en blijven deze informele methoden in stand, dan zijn Becker et al. (1999, p. 643) 

van mening dat positieve discriminatie nodig is. Anders zal er niets veranderen.  
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6.1.5 Inclusiviteit in woord en beeld  
Diversiteit en inclusiviteit zit niet alleen in de samenstelling, maar ook in taal en beeld. Woorden als 

‘allochtoon’ of ‘niet-westers’ kunnen mensen buitensluiten, ‘bicultureel’ is juist weer een inclusieve 

term omdat het geen duidelijk onderscheid maakt tussen ‘wij’ en ‘zij’. Daarbij kan ook gekozen worden 

om woorden met een koloniale achtergrond niet meer te gebruiken. Alhoewel niet alle 

nieuwsconsumenten bijvoorbeeld dezelfde connotatie hebben bij het woord ‘blank’, kunnen 

hoofdredacteuren ervoor kiezen het woord niet te gebruiken. Blank heeft een koloniale geschiedenis, 

omdat het ‘rein’, ‘niet bevlekt’ of ‘niet gekleurd’ betekent. Inclusief taalgebruik geeft de boodschap dat 

het nieuwsmedium haar best doet om geen mensen buiten te sluiten. 

 Ook de keuzes in beeld zijn belangrijk. Beeld kan bijvoorbeeld stereotypen bevestigen – denk 

aan de Volkskrant-voorpagina waar een Marokkaanse man door de Marechaussee wordt tegengehouden 

bij een artikel over ‘terroristische dreiging (Modderkolk & Visser, 2016, 16 augustus). Bronzwaer 

vertelde dat de NRC een keer een portret maakt van ‘de millennial-generatie’ en er vijftig witte mensen 

op de foto stonden. Ook dat is buitensluiten. In beeldgebruik en in de uitstraling van het medium kan 

gelet worden op inclusiviteit. Een duidelijke uitvoering hiervan is te zien in de beeldcommunicatie van 

De Correspondent. In hun beeldtaal komen steeds vaker hoofddoeken voor – zie afbeelding 6.1.  

 

Afbeelding 6.1: Screenschots van www.decorrespondent.nl en www.thecorrespondent.com  

   
 

6.1.6 Lading en brongebruik  
Gist (1990, p. 55) toont in haar onderzoek aan dat minderheden niet worden ‘gemainstreamd’. Zij 

bedoelt hiermee dat ten eerste minderheden ondervertegenwoordigd zijn als geciteerde bronnen in 

nieuwsberichten. Dit komt omdat (witte) verslaggevers vaak geen bronnennetwerken hebben in 

minderheidsgemeenschappen en als ze die wel hadden ze nauwelijks gebruikten. Ten tweede bleek dat 

in neutrale verhalen zelden minderheden aan bod komen. Verder toont het onderzoek van Gist (1990) 

aan dat nieuws over minderheden vaak gericht is op negatieve of controversiële kwesties, met de neiging 

ze in negatieve context weer te geven. Als de minderheden wel in een positief daglicht werden geplaatst, 

dan was dit meestal in de context van sport of entertainment. Het is belangrijk dat minderheden niet 

alleen aan bod komen bij zaken die gerelateerd zijn aan minderheden, maar in alle soorten nieuws.  

Richtlijnen kunnen helpen om vooraf te bepalen wanneer afkomst wordt benoemd om te 

voorkomen dat dat alleen wordt gedaan bij negatieve berichten. De NRC heeft hiervoor richtlijnen 

opgenomen in hun code: 

http://www.decorrespondent.nl/
http://www.thecorrespondent.com/
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- We benaderen burgers als individuen en vermelden niet standaard de etnische 
afkomst of huidskleur van personen. Dat geldt ook voor korte politieberichten. 

- Vermelding van etnische afkomst kan relevant zijn in verhalen over bepaalde 
onderwerpen (werkgelegenheid, criminaliteit, cultuur, et cetera). In het artikel 
moet dan zoveel mogelijk duidelijk worden gemaakt waarom (vermelding van) 
afkomst relevant kan zijn. 

 
Meerdere hoofdredacteuren gaven aan dat er bij redacteuren op wordt gehamerd niet alleen witte mensen 

aan te spreken bij reportages. Door dat vooraf te benoemen, is de kans kleiner dat een journalist weer 

alleen maar witte mensen aanspreekt. Jennekens (2018, 21 mei) noemde een tip om hierbij te helpen: 

monitor diversiteit. Door dat te doen, kan inzichtelijk worden gemaakt of de diversiteit die aanwezig is 

in de producties ook enigszins een afspiegeling van de samenleving is. Door vervolgens doelen te stellen 

en dat bij te houden, is verandering mogelijk. 

Daarbij toonde het onderzoek van Nishikawa et al. (2006) aan dat witte journalisten op 

gezaghebbende bronnen leunen en vertrouwen, die voornamelijk bestaan uit (witte) hoogleraren en 

politieke leiders in plaats van non-officiële of andersdenkende bronnen. Deuze (2000, p. 238) noemt het 

dan ook een terugkerend probleem dat bij kwesties over minderheden niet ‘de gekleurde man op straat’ 

maar ‘de witte politicus’ wordt benaderd. Ook dat leidt tot buitensluiting en marginalisering van 

minderheidsstemmen, aangezien zij in veel minder grote mate tot de officiële bronnen behoren en niet 

om hun mening wordt gevraagd (p. 244). De NOS heeft daarom de divibase ontwikkeld. In deze 

database worden bronnen opgenomen met een diverse achtergrond. Deze divibase kan ervoor zorgen 

dat bij een item over de zorg niet weer dezelfde witte huisarts wordt gebeld, maar een keer een huisarts 

met een Iraanse achtergrond. Het criterium om mensen op te nemen mag niet zijn dat iemand een diverse 

achtergrond heeft, het moet op de eerste plaats een kundig persoon zijn. (De lancering van de divibase 

was pas na het interview, vandaar dat het nog niet was opgenomen in de resultaten.) 

 

6.1.7 Integrale diversiteit  
Een belangrijke voorwaarde voor een diverse redactie, is het hebben van diverse managers. Ossenkop 

et al. (2015) deden onderzoek naar de carrières van een groep minderheden en een dominante groep bij 

hetzelfde Nederlandse bedrijf. De managers waren wit, waardoor zij de norm bepaalden waarop 

werknemers werden geëvalueerd. De witte werknemers waren op deze manier bevoorrecht. Zij konden 

makkelijker carrière maken en verkregen uiteindelijk weer de manager posities. De vooruitgang van 

diversiteit in organisaties wordt belemmerd tenzij ook het perspectief en de normen van minderheden 

worden geaccepteerd. Het systeem houdt zichzelf anders in stand (Gist, 1990, p. 60). Het is dus 

noodzakelijk dat er niet alleen diversiteit bestaat onder de werknemers, maar ook onder de managers. 

Oftewel integrale diversiteit: in alle lagen van de organisatie.  

Het blijkt in de journalistiek dat de witte norm zelfs invloed heeft op artikelen van minderheden. 

Minderheidsjournalisten passen de inhoud en inslag van hun artikelen aan die van de witte norm aan, 
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zodat ze niet als ‘anders’ worden beschouwd (Adams & Cleary, 2006, p.48). Dit komt omdat de beloning 

van een journalist voornamelijk ligt bij collega’s en leidinggevenden (Breed, 1955, p. 335). Als het 

aantal minderheden op posities van macht gebrekkig blijft, heeft het geen zin om een aantal 

minderheidsjournalisten aan te nemen (Nishikawa et al., 2006, p. 245). Omdat de managementposities 

uit witte mensen blijven bestaan, worden minderheidsjournalisten gemarginaliseerd: ze worden 

aangemoedigd om verhalen te maken die de bestaande (witte) stereotypen bevestigen. Zo leidt een 

diverse redactie volgens hen dus niet per se tot een gelijkere en betere berichtgeving (p. 245). 

Zoals is benoemd in de conclusie, bestaan de geïnterviewde hoofdredacteuren in dit onderzoek 

met uitzondering van één vrouw, allemaal uit witte mannen. Uit de interviews bleek dat de man-

vrouwverhouding op de redactie in het algemeen goed gaat, maar dat de chefs vaak mannen zijn. 

Diversiteit in de manager posities, van chefs tot hoofdredacteuren, zijn nodig wil diversiteit echt slagen.  

 

6.1.8 Inclusiviteit  
Veel van de maatregelen zijn bedoeld om het aantal minderheden op de redactie te vergroten, maar het 

is belangrijk dat er ook wordt nagedacht hoe ze worden ‘binnengehouden’. Verna Myers (2016) 

omschreef het met: “Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance.”. Een 

onderzoek van McGill (2000) toont aan dat minderheidsjournalisten vaak rouleren van baan en een hoog 

burn-out gehalte hebben, onder andere omdat ze het gevoel hebben weinig doorgroeimogelijkheden te 

hebben. Uit een onderzoek van Pease en Stempel (1990, p. 74) blijkt dat 69 procent van de 

minderheidsjournalisten die ontslag namen dat deden vanwege een lack of opportunity. Daarbij voelen 

ze dat ze harder moeten werken dan hun witte collega’s voor hetzelfde resultaat en erkenning (Adams 

& Cleary, 2006, p. 59). Pease en Stempel (1990) interviewden minderheidsjournalisten en vroegen om 

strategieën bij het behouden van minderheden. Ze komen uit op zeven tips: 

1. Kansen: bied kansen op groei, ontwikkeling en promotie 

2. Feedback: geef feedback! 

3. Ondersteuning: zorg voor steun, uitdaging en interactie met de rest van de 
redactie 

4. Salaris: betaal goed 

5. Behandeling: behandel minderheden hetzelfde als anderen  beslis dat je de 
persoon wilt, niet de minderheid 

6. Betrokkenheid: sluit minderheden niet buiten/segregeer niet  de witte én niet-
witte journalisten moeten weten dat de minderheidsjournalist is aangenomen op 
basis van kwaliteit en niet als quotum-vuller 

7. Stereotypering: stereotypeer minderheden niet! Zie minderheden niet als een 
representant voor hun groep.  

Daarbij is het ook belangrijk dat de minderheidsjournalisten het gevoel hebben steun te ontvangen, niet 

alleen van hun managers, maar ook van hun collega’s. Harriet Duurvoort, Clarice Gargard en Seada 

Nourhussen zijn drie columnisten met een minderheidsachtergrond die schrijven over 



 99 

minderheidsgerelateerde kwesties. Zij krijgen op hun columns veel reacties, van racistische 

opmerkingen tot dood- en verkrachtingsverwensingen. Het is belangrijk dat aan dit soort journalisten 

steun wordt gegeven, persoonlijk en publiekelijk. Op de redactie moet een sfeer heersen dat alle 

stemmen even belangrijk zijn en dat er wordt geluisterd als mensen aangeven dat er buitensluiting 

plaatsvindt. Nourhussen (2018, 1 december) legt uit wat dit inhoudt:  

“Mijn vertrek is een uitkomst van het uitblijven van gesprekken over de 
redactiecultuur. Als ik me begrepen en serieus genomen had gevoeld, was ik er nog. 
Ook als columnist. (…) Ik ben niet alleen kritisch over structuren in ‘de 
maatschappij’, maar ook over machtsverhoudingen in mijn eigen vakgebied en de 
media waar ik voor werk. Ik hoopte dat mijn situatie een leermoment zou zijn over 
de holheid van ‘diversiteit’ in de media. Dat is meer dan een inkleuroefening. Je 
moet bereid zijn je werkomgeving en werkwijze erop aan te passen. Je moet bereid 
zijn ongemakkelijk te worden en te luisteren naar meningen en perspectieven die 
afwijken. Een zwarte vrouw een plek als opiniemaker geven brengt andere 
verantwoordelijkheden met zich mee in een samenleving die nog niet eens goed 
weet wát racisme is. Je moet die persoon anders beschermen dan een opiniemaker 
die tot de dominante groep behoort. Die zelfkritiek heeft de hoofdredactie niet 
toegepast (…) Racistische aanvallen van buitenaf zijn zeer schadelijk, dat staat 
buiten kijf. Het gif sijpelt je lijf in en richt werkelijke schade aan. Dat heb ik wel 
ondervonden. Maar als je tegelijkertijd een intern gevecht moet voeren met de 
mensen die je hier tegen zouden moeten beschermen, is het pas echt ondoenlijk.” 

 

6.1.9 Stageselectie en stagevergoeding 
Stijn Bronzwaer (NRC) merkte tijdens het interview op: “Zo lang de journalistiek bestaat, zijn mensen 

via stageplekken hier binnengekomen (…)  Hogescholen en universiteiten leveren witte studenten af. 

Dus dan krijg je witte stagiairs en witte stagiairs mogen misschien blijven.” Nieuwsredacties kunnen 

twee dingen doen om hierin verandering te brengen. Allereerst door niet afhankelijk te zijn van 

studenten, maar zelf op zoek te gaan naar stagiairs (zie 6.1.2). Ten tweede zou een verhoging van de 

stagevergoeding helpen. De Correspondent geeft hierbij het goede voorbeeld. Clarice Gargard (2019, 1 

juni) interviewt in een podcast Correspondent-oprichter Rob Wijnberg over diversiteit op de redactie. 

Wijnberg vertelt dat de stagevergoeding onlangs is verhoogd:  

“Wij hebben stagevergoedingen veel hoger gemaakt. Vroeger hadden we gewone 
stagevergoedingen, dat werkte best wel goed. Maar we zijn ons ook bewust dat op 
het moment dat je zegt: ‘Hier heb je 200 euro stagevergoeding per maand’, dat je 
dan alleen maar kandidaten krijgt die dokters en advocaten als ouders hebben en 
ongetwijfeld Juliet enzo heten. Het is een heel simpel iets, maar als je zegt: ‘Weet 
je wat, wij geven een waardig minimumloon als stagevergoeding’, dan heeft dat een 
enorm effect. Dat is een manier [om diversiteit te vergroten].”  

Door de stagevergoeding te verhogen, heeft iedereen gelijke kansen om te solliciteren. Blijven de 

stagevergoedingen tussen de 200 en 350 euro per maand dan zijn stages niet voor iedereen toegankelijk. 

Aangezien veel mensen bij een medium binnenkomen door stages, zoals Bronzwaer opmerkt, zou een 

hogere stagevergoeding kunnen helpen bij het diversiteitsproces.  
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6.2 Opleiding 
Veel van de hoofdredacteuren gaven aan te worstelen met het vinden van minderheden, omdat de 

studenten die na de opleiding bij hun aankloppen, allemaal wit zijn. Alhoewel de verantwoordelijkheid 

voor het aannemen van nieuwe mensen voor het grootste deel bij de nieuwsmedia zelf ligt, hebben ze 

een punt. Ook opleidingen hebben de verantwoordelijkheid zich in te zetten voor diversiteit. Deze 

paragraaf is bedoeld als oproep aan universiteiten en hogescholen om niet alleen hun best te doen om 

journalisten met alle soorten achtergronden aan te nemen, maar ook om hun eigen programma’s onder 

de loep te nemen. Deuze (2006a, p. 393) toont aan dat diversiteit als onderwerp op opleidingen steeds 

meer aandacht krijgt, maar dat diversiteit onder de docenten nauwelijks aanwezig is. Journalisten zijn 

afkomstig uit de witte middenklasse, volgen dezelfde soort opleiding en delen vaak dezelfde politieke 

opvattingen. De opleidingen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat de studenten die 

zij klaarstomen voor het vak divers zijn samengesteld.   

 Deuze (p. 393) geeft twee manieren aan hoe dit kan worden veranderd: het kan in het hele 

curriculum worden gewoven, of er kunnen aparte vakken over diversiteit worden gegeven. Het eerste 

heeft zijn voorkeur, maar het tweede wordt volgens hem meer toegepast. Deuze concludeert dat als 

wetenschappers en mediacritici meer multiculturele bewustwordingen willen van journalisten, het 

gehele curriculum van journalistieke opleidingen moet veranderen. Aparte vakken aanbieden werkt 

namelijk alleen bij studenten die het onderwerp sowieso al interessant vinden, waardoor het maar gering 

effect heeft. 

Diversiteit moet dus volgens Deuze in het hele curriculum aanwezig zijn. Ook moet er meer 

diversiteit in de studenten en de staf komen (Deuze, 2006a, 399). Tijdens de opleiding Journalistiek en 

Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden, waar deze scriptie het eindresultaat van is, bleek de staf 

inderdaad weinig divers. Alle docenten en bijna alle gastdocenten waren witte mannen. Het viel op dat 

er maar één college werd gegeven door een zwarte man en maar enkele door een vrouw. Dit straalt geen 

inclusieve boodschap uit naar aanstormende journalisten. Opleidingen kunnen dus hun best doen door 

in hun curriculum én uitstraling divers te zijn.   
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8. Bijlage 
8.1 Mail 
De mail waar de hoofdredacteuren mee zijn benaderd met het verzoek mee te doen aan het onderzoek:  

 

“Geachte heer/mevrouw…, 

Hierbij nodigen we u graag uit voor een interview in het kader van een onderzoek 
naar transparantie in de journalistiek. Vanuit de Universiteit Leiden onderzoeken wij, 
Eline de Jong en Charlotte Klein, op welke manier nieuwsmedia zich inspannen om 
de productie van nieuws transparanter te maken. Die inspanningen zijn inmiddels 
niet meer vrijblijvend: technologische ontwikkelingen en een veranderend 
maatschappelijk veld waarbinnen de journalistiek zich handhaaft, maakt dat er meer 
mogelijk is op het gebied van transparantie en (daarom) wellicht ook meer wordt 
verwacht. In ons onderzoek bestudeert Eline transparantie van het nieuwsproces 
en correctiebeleid, en richt Charlotte zich op transparantie over auteursprofielen en 
de samenstelling van de redactie.  

In gesprekken met landelijke nieuwsmedia, onderzoeken wij verschillende visies op 
transparantie binnen de journalistiek en de vertaling daarvan naar redactiebeleid. 
We hebben ervoor gekozen om in gesprek te gaan met hoofdredacteuren omdat we 
opzoek zijn naar degene die verantwoording kan afleggen over de koers van de 
organisatie, in dit geval met betrekking tot transparantie en de verantwoording voor 
redactionele keuzes. We zouden u daarom willen vragen om ons hier meer over te 
vertellen namens [het medium]: op welke manieren is [het medium] transparant over 
redactionele afwegingen, over correcties van gepubliceerde stukken en over de 
samenstelling van de redactie? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Wij zijn 
uiteraard flexibel in datum en tijdstip en voegen ons met gemak naar uw 
beschikbaarheid.  

We hopen dat we op uw bijdrage, als vertegenwoordiger van het redactiebeleid bij 
het [het medium], kunnen rekenen. Mocht u echt geen kans zien om met ons een 
gesprek in te plannen, dan zouden we graag weten wie u in uw plaats de 
aangewezen persoon acht om de werkwijze omtrent transparantie bij het [het 
medium] toe te lichten. We streven ernaar om zoveel mogelijk landelijke 
nieuwsmedia te betrekken in ons onderzoek – dat betekent dat wij zowel alle 
landelijke dagbladen benaderen, alsook de landelijke nieuwsomroepen, 
maandbladen en zogenaamde online only-nieuwsorganisaties. We kijken uit naar 
uw reactie en danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.” 
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8.2 Topiclijst 
 
Thema 4: Diversiteit in de journalistiek [Charlotte] 
 
Doel: Inzicht krijgen in hoe de hoofdredactie denkt over de samenstelling van de redactie en in welke 
mate het medium hier transparant over moet zijn 
 
Initiële vraag: Welk beleid draagt de hoofdredactie uit als het gaat om transparantie over de de 
journalisten van de redactie?  
 
Vervolgvragen: 

● Hoeveel informatie geef je als medium over je journalisten? Welke keuzes worden er gemaakt 
en waarom? [instrumenten transparantie journalist] 

○ Naam journalist wel/niet noemen 
○ Feitelijke zaken als CV? 
○ Meer persoonlijke zaken, nevenactiviteiten? 
○ Foto’s? 
○ Specialisatie? 
○ In hoeverre vindt u dat u het aan uw lezers verplicht bent transparant te zijn over de 

samenstelling van uw redactie? 
 

● Krijgt u wel eens reacties/kritiek van lezers op transparantie over de auteur? 
○ ‘Waarom noemen jullie geen naam bij het artikel?’ 
○ ‘Altijd dezelfde naam bij één onderwerp?’ 
○ ‘Waarom schrijft iemand met een niet-Nederlandse naam over …?’ 

 
● Welk beleid wordt er uitgevoerd qua samenstelling van de redactie? [Wordt er überhaupt beleid 

voor gemaakt?]  
○ Wordt er rekening gehouden met een evenwichtige man-vrouw verhouding? 
○ Wordt er rekening gehouden met achtergrond (cultuur, geloof etc.) van de journalist? 

[diversiteit/inclusiviteit] 
○ Worden hier richtlijnen voor opgesteld? Zo ja, welke? 

 
● (mocht er beleid zijn) Hoe voert u dat beleid uit?  

○ Bepaalde manier van sollicitanten benaderen?  
○ Werken met quota? 
○ Andere maatregelen? 

 
Slotvraag: Hoe denkt u over de invloed van de samenstelling van de redactie op de nieuwsproductie?  

● Maakt niks, gaat om goede journalisten/objectiviteit? 
● Bepaalde mate van diversiteit op redactie leidt tot andere journalistiek? 
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8.3 Overzicht van de vier typen 
Per type worden de belangrijkste kenmerken weergegeven. In de rechterkolom staat een quote uit de 

interviews die de groep definieert 

 
Type Kenmerken Quote 
De aristocraten 
 
 
De Telegraaf; 
Elsevier Weekblad; 
Follow the Money 

x Gelooft niet in effecten diversiteit  
x Sterk geloof ik klassieke journalistieke waarden: schrijven; 

onderzoeken; verplaatsen in anderen. Achtergrond z kwaliteit 
x Gaan bij sollicitatie voor ‘de beste’ 
x Geen beleid 
x Veel argumenten over negativiteit discussie en beleid.  
x Ergernis over beleid van anderen en discussie 
x Vinden aannemen o.b.v. achtergrond racistisch 

“Ik wil de beste 
journalist” 

De doemdenkers 
 
 
AD; NRC; de 
Volkskrant; NU.nl; 
Vrij Nederland 
 

x Beginnen belang diversiteit in te zien  
x Grote verscheidenheid aan argumentatie binnen groep 
x Beleid bestaat uit ‘laaghangend fruit’, vooral maatregelen in 

aannemen stages, sommige doen aan positieve discriminatie.  
x Twijfelachtig over nut beleid, veel teleurstelling 
x Geen langetermijnstrategie, geen vast agendapunt 
x Beleid gestuurd op binnenkrijgen, niet binnenhouden  
x Veel negatieve argumenten discussie en beleid 
x Leggen oorzaken homogeniteit redactie buiten zichzelf  
x Hinkelen tussen klassieke kwaliteiten en diversiteit als 

kwaliteit  maken geen duidelijke keuze 

“Diversiteit is 
misschien voor 
Nederland heel 
belangrijk, 
maar we 
kunnen ook 
nog wel 
zonder” 

De welwillenden 
 
 
De Groene 
Amsterdammer; 
Trouw; NOS 

x Belang van diversiteit is meer vanzelfsprekend 
x Vaststaande maatregelen 
x Doen aan positieve discriminatie 
x Zoeken oorzaken voor witte journalistiek bij zichzelf 
x Gaan actief op zoek ipv afwachten 
x Weinig negatieve argumenten beleid en discussie  
x Doen meer hun best minderheden binnen te houden 
x Vinden het tijd en moeite waard, minder teleurstelling 
x Diversiteit is belangrijk, maar echte prioriteit is niet aanwezig 

“Je moet er je 
best voor doen” 

De voorvechters 
 
 
Nieuwsuur 

x Overtuigd van belang diversiteit  
x Diversiteit heeft de prioriteit 
x Langetermijnstrategie en aanvalsplan 
x Steun van de redactie verworven voor plan 
x Actief beleid, zelfbedachte maatregelen om proces te 

versnellen 
x Positieve discriminatie, ook bij functioneren 
x Voorbeeldfunctie is belangrijk 
x Oorzaken van ‘witte journalistiek’ bij zichzelf gezocht 

“Wat kunnen we 
wél doen” 
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