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ABSTRACT/ SAMENVATTING 

 

Abstract voor opname in de gangbare lijsten van verhandelingen in de Belgische vaktijdschriften. 

 

Auteur: Nathalie Thollebeek 

Titel: Invloed van mediaconcentratie en crossmedialisering op de nieuwsinhoud. 

Universiteit: Vrije Universiteit Brussel 

Promotor: Prof. Katia Segers 

Academiejaar: 2013-2014 

 

Mediabedrijven stonden voor grote uitdagingen de voorbije jaren. Ook het Vlaamse medialandschap 

heeft grote veranderingen doorgemaakt. Mede door convergentie werden bedrijven in staat gesteld om 

samen te werken en hun krachten te bundelen. Als gevolg hiervan ontstond een toenemende 

concentratiebeweging. Wat de gevolgen waren van deze concentratiebewegingen, werd reeds in 

verscheidene internationale maar ook nationale onderzoeken onderzocht. Toch bleef dit op Vlaamse 

bodem eerder beperkt en is er nood aan een onderzoek omtrent de recente veranderingen in de 

Vlaamse mediamarkt. Dit onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie en kwantitatieve 

inhoudsanalyse. Er werden 1 144 krantenartikels, over een periode van vier jaar waarvan telkens twee 

weken per jaar, geanalyseerd. Algemeen wordt er getracht om een antwoord te formuleren op de vraag 

of de toenemende mediaconcentratie en crossmedialisering van de Vlaamse mediamarkt invloed heeft 

op de nieuwsinhoud. Wordt er over eigen mediaproducten veelal vaker gepubliceerd en kan dit 

beschouwd worden als zelfpromotie? 

 

Trefwoorden: mediaconvergentie, mediaconcentratie, crossmedialisering, crosspromotie, Vlaams 

medialandschap, Vlaamse dagbladen, nieuwsinhoud, objectiviteit in berichtgeving, journalistiek. 

 

 

 

 

 

Aantal woorden: 24944 
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INLEIDING 

 

1. Theoretisch perspectief 

Sinds de late jaren tachtig is er een toenemende trend naar vervaging van de grenzen tussen media en 

ICT.
1
 Dit fenomeen wordt convergentie genoemd en kan beschreven worden als een trend waarbij de 

grenzen tussen informatietechnologie, telecommunicatie, consumentenelektronica en traditionele 

media vervagen.
2

 Deze convergentie biedt nieuwe mogelijkheden en businessmodellen voor 

ondermeningen 
3
  en heeft tot gevolg dat er nieuwe trends van crossmediale eigendomsstructuren waar 

te nemen zijn. Deze fase kan aanzien worden als het begin van het tijdperk van een lang proces van 

mediaconcentratie. Bedrijven besluiten samen te werken met als doel de content te verspreiden via 

verschillende kanalen.
4
 Ook op Vlaamse bodem is dit fenomeen waar te nemen. In België vonden de 

eerste grote krantenfusies plaats na de Tweede Wereldoorlog. Krantenbedrijven probeerden allianties 

aan te gaan met de audiovisuele media waaronder commerciële radio’s, landelijke en regionale 

televisiezenders. Al deze factoren hebben in de jaren negentig de concentratie van de dagbladsector in 

Vlaanderen in de hand gewerkt.
5
 Sindsdien gaat de  meeste bekommernis uit naar diversiteit en 

pluralisme van de dagbladpers.
6
 Daarnaast produceren culturele industrieën volgens Hesmondhalgh 

producten die invloed hebben op hoe we naar de wereld kijken. De media beïnvloeden het publiek met 

informatieteksten zoals kranten, nieuwsprogramma’s, documentaires … 
7
  

Ook crosspromotie is toegenomen als gevolg van kansen en vereisten waarmee de mediabedrijven 

geconfronteerd werden in de snel veranderende marktomstandigheden.
8
 Crosspromotie biedt een 

onderneming het voordeel om eigen belangen aan te moedigen, eigen producten en diensten aan te 

bevelen  en verbonden mediaproducten of diensten te promoten.
9
  

Belangrijk in deze masterproef is de mediaconcentratie en crossmedialiteit in de Vlaamse mediasector. 

Een eerste mijlpaal die cruciaal is voor het Vlaamse medialandschap, is ongetwijfeld de overname van 

televisiezenders VT4 en VIJFtv in september 2011. Dit heeft voor een grote verandering gezorgd in 

het medialandschap. Uit de samenwerking tussen het productiehuis Woestijnvis, de omroeporganisatie 

                                                   
1 PAUWELS (C.), KALIMO (H.). The Converging Media and Communications Environment, in: PAUWELS (C.), 
KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication policy. 

Brussels, VUBPress, 2009, p. 11. 
2 MAGHIROS (I.). Information, Telecommunication Technologies and Media Convergence Challenges, in: PAUWELS (C.), 
KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication policy. 
Brussels, VUBPress, 2009, p. 41. 
3 IBIDEM. 
4 JENKINS (H.). Convergence Culture: Where Old and New media Collide. New York, NYU Press, 2006, p. 11. 
5 DE BENS (E.), RAEYMAECKERS (K.).  De pers in België: het verhaal de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en 
morgen. Leuven, LannooCampus, 2010, p. 59. 
6 IDEM, p. 66. 
7 HESMONDHALGH (D.). The Cultural Industries. London, Sage, 2012, p.3. 
8 HARDY (J.). Cross-media promotion. New York, Peter Lang, 2010, p. 9. 
9 IDEM, p. 103. 



11 

 

SBS Belgium en de mediabedrijven Sanoma en Corelio, ontstond zo de holding De Vijver Media. 

Deze samenwerking heeft tot gevolg dat verschillende ondernemingen, die elk sterk zijn in een of 

meer mediaplatformen, worden aaneengekoppeld.  

Een tweede mijlpaal, en wellicht de belangrijkste voor de geschreven pers, is de joint venture tussen 

Concentra en Corelio, wat resulteert in de oprichting van Mediahuis. Of deze veranderingen al dan niet 

invloed hebben gehad op de manier waarop Vlaamse dagbladen berichten over andere mediaproducten 

van eigen of concurrerende mediagroepen, wordt in dit onderzoek nader onderzocht.  

Deze masterproef bestaat uit drie grote hoofdstukken. Allereerst wordt er weergegeven wat de reeds 

verworven kennis is over deze thematiek, zowel op internationale als op nationale bodem. Ook 

onderzoeken die verricht zijn, worden verduidelijkt in de literatuurstudie. Daaropvolgend zal het 

empirisch luik het onderzoek nader toelichten. Welke beslissingen er genomen zijn omtrent de 

methodologie van dit onderzoek, kunt u hierin terugvinden. Deze methodologie wordt gevolgd door 

een uitgebreide analyse van de onderzoeksresultaten. Tot slot formuleren we een algemeen besluit, 

met een kritische kijk op aanbevelingen voor verder onderzoek.  
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2. Relevantie 

Veel onderzoek naar mediaconcentratie werd gemotiveerd vanuit de angst voor effecten van 

mediaconcentratie en -monopolie. Een vloed van mediaconcentratie in West-Europa tussen 1950 en 

1960 heeft de onderzoeksactiviteiten rond mediaconcentratie gestimuleerd. De nadruk van deze 

onderzoeken lag vooral op de groei van krantenbedrijven, het aantal onafhankelijke krantentitels...
10

 

Gedurende de periode 1980-1990 kreeg de term mediaconcentratie meer dimensies waardoor de 

onderzoeken zich ook geografisch en op andere mediavelden uitbreidden.
11

 In 1989 besluit de Raad 

van Europa dan ook om actie te ondernemen en laat studies uitvoeren omtrent mediaconcentratie om 

zo te kunnen waken over de nieuwe concentratieontwikkelingen in de lidstaten.
12

 Er zijn echter geen 

Europese wetten betreffende mediaconcentratie. Het is de bevoegdheid van elke lidstaat om 

hieromtrent eigen wetten op te stellen.
13

 De eigendomsstructuren zijn als gevolg daarvan sterk 

afhankelijk van het politieke systeem dat heerst binnen elk land.
14

 De studie rond mediaconcentratie 

blijft daarom een belangrijk aandachtspunt voor mediaonderzoekers. 
15

 

Men moet zich afvragen of een afname van mediabedrijven leidt tot een afname in diversiteit van 

opinies en in welke mate academisch mediaonderzoek een betekenisvolle wisselwerking kan 

blootleggen tussen bezitsstructuren en redactionele onafhankelijkheid, contentdiversiteit en 

redactionele kwaliteit.
16

 In deze masterproef wordt er getracht om een antwoord te geven op de vraag 

of mediaconcentratie al dan niet leidt tot de afname van de redactionele kwaliteit van de 

nieuwsinhoud. 

Het is belangrijk om de mediaconcentratie te onderwerpen aan kritische studies opdat implicaties van 

mediaconcentratie duidelijk in beeld kunnen worden gebracht. Dit brengt ons bij de probleemstelling. 

Is er een bedreiging voor de diversiteit en kwaliteit van nieuwsinhoud door de toenemende 

concentratie en crossmedialisering in de Vlaamse mediamarkt? Is er crossmediapromotie waar te 

nemen in de nieuwsinhoud en is er zelfpromotie bij Vlaamse mediagroepen? Dit is een centrale 

problematiek die wordt gesteld binnen dit onderzoek.  

Daarnaast wordt er ook getracht een onderzoek te voeren dat waardevolle elementen en resultaten 

bevat voor derden. Voor de beleidsmakers van de verschillende mediagroepen zullen deze resultaten 

                                                   
10 MEIER (W.), TRAPPEL (J.). Media Concentration and the Public Interest, in: MCQUAIL (D.), SIUNE (K.), eds. Media 
policy: convergence, concentration and commerce. London, Sage Publications, 1998, p. 43. 
11 IBIDEM. 
12 CAVALLIN (J.). European policies and regulations on media concentration, in International Journal of Communications 
Law and Policy, 1998, vol. 1, p. 2. 
13 NOAM (E.). Media ownership and concentration in America. New York, Oxford University Press, 2009, p. 24. 
14 GOLDING (P.), MURDOCK (G.). For a Political Economy of Mass Communications, in: GOLDING (P.), MURDOCK 
(G.), eds. The Political Economy Of The Media 1. Cheltenham, Elgar, 1997, p. 259. 
15 ALBARRAN (A.), MIERZEJEWSKA (B.). Media concentration in the US and European Union: A comparative analysis, 
in: CENTRE D’ÉTUDES SUR LES MÉDIAS AND JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS, ed. 6th World Media 
Economics Conference, Canada, 2004. p. 2. 
16 MEIER (W.), TRAPPEL (J.). Op Cit., 1998, p. 57. 
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tevens relevant zijn. Het toegepast wetenschappelijk onderzoek stelt dit als doel. Tot slot wordt er op 

het einde van deze masterproef kritisch teruggekeken op het onderzoek. Deze kritische reflectie bevat 

aanbevelingen voor verder onderzoek en is dus relevant voor de wetenschap. Dit onderzoek kan 

namelijk aanleiding geven tot verder onderzoek. 

 

3. Onderzoeksdoelstelling 

Door convergentie ontstaat er een concentratietendens van mediagroepen die gaan samenwerken om 

zo beter bestand te zijn tegen het sterk veranderende medialandschap. Tot op heden zijn er in 

Vlaanderen slechts twee grote persmediagroepen, namelijk Mediahuis en De Persgroep. Als gevolg 

van convergentie gaan mediagroepen zich niet enkel beperken tot één specifiek mediaproduct, maar 

verschillende producten integreren in hun productportfolio zoals tv, radio, pers. Dit kan voordelen 

genereren voor de mediabedrijven, waaronder crosspromotie. Deze studie wil onderzoeken of er 

invloeden zijn waar te nemen van convergentie, concentratie en crossmedialiteit op de 

nieuwsinhouden in vier Vlaamse dagbladen. 

 

3.1 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag die wordt vooropgesteld in deze masterproef luidt als volgt: “Wat is de invloed van 

mediaconcentratie en crossmedialisering op de nieuwsinhouden?” Het onderzoek wordt opgebouwd 

rond drie hypotheses.  

Men zou kunnen stellen dat de Vlaamse mediabedrijven eerder geneigd zijn om eigen mediaproducten 

meer te promoten dan concurrerende mediaproducten in eigen dagbladen.  

Daarnaast zou er kunnen verondersteld worden dat mediabedrijven eerder negatief rapporteren over 

concurrerende mediaproducten. De toon van berichtgeving over een nieuwsfeit zou dus kunnen 

variëren naargelang de betrokkenheid van een mediagroep tot het nieuwsfeit.  

Bijkomend wordt er bestudeerd of de overname van de Vlaamse zenders VT4 en VIJFtv invloed heeft 

uitgeoefend op de mate waarin en de manier waarop er in de Vlaamse dagbladen wordt gerapporteerd 

over eigen en concurrerende mediaproducten. De veronderstelling die hierbij zou kunnen worden 

gemaakt, is dat Mediahuis, na de overname van VT4 en VIJFtv, meer en positiever zal berichten over 

deze zenders aangezien Mediahuis, Corelio en De Vijver Media nu tot één mediagroep behoren. 
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Om deze hypothesen te toetsen wordt er getracht om een antwoord te formuleren op volgende 

onderzoeksvragen: 

Onderzoeksvraag 1: In welke mate verschijnen er berichten over eigen en concurrerende 

mediaproducten in de Vlaamse dagbladen? 

Onderzoeksvraag 2: Wat is de toon van de berichtgeving omtrent eigen en concurrerende 

mediaproducten in de Vlaamse dagbladen? 

Onderzoeksvraag 3: Is er een verschil op te merken in de berichtgeving in de Vlaamse dagbladen voor 

en na de start van de nieuwe televisiezenders VIER en VIJF? Is er zelfpromotie op te merken in de 

berichtgeving rond deze mediaproducten? 

Daarnaast kan men zich ook afvragen of er een verschil is in berichtgeving van populaire en 

kwaliteitskranten. Het gaat hier enerzijds om Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad en anderzijds om 

De Standaard en De Morgen. 

Onderzoeksvraag 4: Is er een verschil in berichtgeving omtrent mediaproducten bij de populaire 

kranten en kwaliteitskranten? 
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4. Dataverzameling en analyse 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse van vier Vlaamse 

dagbladen over een periode van vier jaar, waarvan telkens twee weken per jaar worden geanalyseerd. 

Centraal bij inhoudsanalyse staat de ‘tekst’, zoals die in de media-inhoud naar voren komt. Kort 

omschreven heeft inhoudsanalyse betrekking op wat er in de media-inhouden wordt uitgedrukt.
17

  

De data worden verzameld op basis van een selecte theoretische steekproef. Op die manier kunnen de 

beste antwoorden worden geformuleerd op de onderzoeksvragen. Het onderzoeksmateriaal, in het 

bijzonder de krantenartikelen, zal worden verworven via de online database GoPress. De dagbladen 

die worden opgenomen in de studie zijn enerzijds de dagbladen van De Persgroep, namelijk Het 

Laatste Nieuws en De Morgen, anderzijds twee dagbladen van Mediahuis zijnde De Standaard en Het 

Nieuwsblad. De artikels worden opgevraagd door de zendernamen als zoektermen te gebruiken (VTM, 

2BE, VT4/VIER, VIJFtv/VIJF, Eén, Canvas). 

De analyse gebeurt door middel van een zelf opgesteld codeboek. Achteraf worden alle gegevens 

verwerkt met behulp van het statistische programma SPSS.  

De redenen waarom de bovenstaande keuzes werden gemaakt, houden verband met de 

onderzoeksvragen in combinatie met bereikbaarheid, tijd, geld en haalbaarheid. Rekening houdend 

met deze beperkingen, is er gekozen voor de meest passende methode. 

 

  

                                                   
17 DEN BOER (D.). Methodologie en statistiek voor Communicatie-onderzoek. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2005, p. 123.   
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LITERATUURSTUDIE 

 

Binnen het literatuuronderzoek worden enkele onderwerpen behandeld om aldus een ruime basis van 

kennis te creëren. Dit geeft een eerste aanzet om de onderzoeksvragen te beantwoorden, waaruit 

vervolgens hypothesen kunnen ontstaan. Allereerst wordt het begrip 'convergentie' toegelicht, waarna 

de link wordt gelegd met de politieke economie van de media en mediaconcentratie.  Vervolgens 

wordt er aan de hand van literatuur verduidelijkt wat crossmedialisering en crosspromotie behelst. 

Daaropvolgend komt de objectiviteit en zelfcensuur in de media aan bod. Tot slot wordt het Vlaamse 

medialandschap uitgebreid besproken gevolgd door wat journalistiek anno 2014 omvat. 

 

1. Convergentie als gevolg van digitalisering 

1.1 Inleiding 

De tijd waarin bedrijven werkzaam waren in slechts één medium, hetzij kranten, magazines of 

televisie, en waarbij men geen enkele betrokkenheid had met andere media, is lang verleden tijd.
18

 

Sinds de late jaren tachtig, zijn de grenzen tussen media en ICT (Information and Communication 

Technology) sterk gaan vervagen. In 2009 krijgt de term convergentie eindelijk vorm.
19

  

Convergentie is een term die reeds veel vroeger werd gebruikt en dus niet nieuw is.
20

 
21

 In 1983 

omschreef Pool convergentie als een proces van 'convergence of modes': een ontwikkeling waarbij de 

grenzen tussen one to one communicatie (post, telefoon) en massacommunicatie (televisie, radio,…) 

vervagen.
 22

 Als gevolg hiervan begeven omroepen, uitgevers en netwerkexploitanten zich op elkaars 

terrein,
23

 waardoor een dienst kan worden verleend op verschillende manieren en niet enkel op de 

oorspronkelijke manier. Een voorbeeld hiervan is televisie. Oorspronkelijk wordt er content geleverd 

door middel van een televisietoestel, maar vandaag kan dat ook via internet, gsm-toestel…
24

 

 

 

                                                   
18 DE SOLA POOL (I.). Technologies of freedom. United States of America, Harvard University Press, 2009, p. 23. 
19 PAUWELS (C.), KALIMO (H.). The Converging Media and Communications Environment, in: PAUWELS (C.), 
KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication Policy. 
Brussels, VUBPress, 2009, p. 11. 
20 SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en GASHER (M.). Mapping the threads, in: SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en 
GASHER (M.), eds. Converging media, diverging politics. A political economy of news media in the United States and 
Canada. United States of America, Lexington Books, 2005, p. 9. 
21 DE SOLA POOL (I.). Op Cit., 2009, p. 23. 
22 IBIDEM. 
23 DE BENS (E.), CASTILLE (V.), PAUWELS (C). Mediaconcentratie en pluralisme/diversiteit. Een analyse van de 
mediasituatie in Vlaanderen. Brussel, Vlaamse Mediaraad, 2002, p. 3-4. 
24 DE SOLA POOL (I.). Op Cit., 2009, p. 23. 
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1.2 Begripsbepaling 

Jenkins definieert convergentie als een begrip dat technologische, industriële, culturele en sociale 

veranderingen beschrijft in de manier waarop media binnen onze cultuur circuleren.
25

 De Europese 

Unie tracht tevens een omschrijving te bieden voor convergentie, ook al beweert men dat er geen 

precieze definitie zou bestaan. Zij ziet convergentie als het vermogen waarover de verschillende 

netwerkplatformen beschikken om gelijke diensten te dragen of het samenkomen van 

consumentenapparaten zoals telefoon, televisie en computer.
26

 Ook Turow sluit zich aan bij deze 

definiëring: "Convergence means coming together."
27

 Mediaconvergentie verwijst dus in grote lijnen 

naar een situatie waarin verscheidene mediasystemen naast elkaar bestaan en waar mediacontent over 

deze systemen heen vloeit.
28

 

De eerste drijfveer achter convergentie, en tevens een van de belangrijkste in deze scriptie, is 

ongetwijfeld de technologische factor waarbij digitalisatie van content en wereldwijde connectiviteit 

centraal staan.
29

 Ook Doyle ziet de digitale technologie als de drijvende kracht achter convergentie. 

Waar sectoren vroeger duidelijk van elkaar gescheiden waren, beginnen deze nu te convergeren en te 

overlappen door gebruik van digitale technologieën.
30

 Technologisch gedreven convergentie wordt 

versterkt door het economische proces van 'cross-ownership'.
31

 Dit is een fenomeen waarbij één bedrijf 

zowel kranten, televisie als andere media bezit.
32

 Kranten, televisie, radio... zijn dus in handen van 

bedrijven die daarnaast alsnog opereren in verschillende andere media.
33

 

Naast de technologische drijfveer, kan er eveneens een economisch of industrieel perspectief 

waargenomen worden. Convergentie creëert namelijk nieuwe ondernemingsopportuniteiten en 

vernieuwt oude ondernemingsmodellen.
34

  

Tot slot is er de derde drijfveer, zijnde de socio-economische veranderingen waarbij de consument 

wordt betrokken bij de content productie, zoals het maken van blogs, sociale media...
35

 

Algemeen kan worden gesteld dat globalisering en convergentie een systematische verandering van de 

mediamarkten met zich meebrengen, zijnde hervormingen in mediabeleid, uitdagingen van traditionele 

                                                   
25 JENKINS (H.). Convergence Culture: Where old and New Media Collide. New York, New York University Press, 2006, 
p. 282. 
26 EUROPEAN COMMISSION. Green paper on the convergence of the telecommunications, media and information 
technology sectors, and the implications for regulation. Brussels, European Commission, 1997, p. 1. 
27 TUROW (J.). Media Today: An introduction. New York, Routledge, 2011, p. 177. 
28 JENKINS (H.). Op Cit., 2006, p. 282. 
29 PAUWELS (C.), KALIMO (H.). The Converging Media and Communications Environment, in: PAUWELS (C.), 
KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication policy. 
Brussels, VUBPress, 2009, p. 11. 
30 DOYLE (G.). Media ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration. London, Sage 
Publications, 2005, p.3. 
31 DE SOLA POOL (I.). Technologies of freedom. United States of America, Harvard university Press, 2009, p. 23. 
32 SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en GASHER (M.). Mapping the threads, in: SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en 
GASHER (M.), eds. Converging media, diverging politics. A political economy of news media in the United States and 

Canada. United States of America, Lexington Books, 2005,  p. 15. 
33 DE SOLA POOL (I.). Op Cit., 2009, p. 23. 
34 PAUWELS (C.), KALIMO (H.). Op Cit., 2009, p. 11. 
35 IBIDEM 
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regelgevende modellen, concentratie en nieuwe vormen van media-eigendommen, 

publieksversnippering, nieuwe relaties tussen mediasystemen, ...
36

 

 

1.3 Nieuwe mogelijkheden voor mediabedrijven 

De grootste uitdagingen voor de media in de voorbije jaren, waren ongetwijfeld de nieuwe informatie- 

en communicatietechnologieën die toegepast werden op de vorm en inhoud van media-output, de 

processen via de welke mediaberichten worden geproduceerd en geconsumeerd, en de rol in de 

samenleving. Ondanks het feit dat deze veranderingen niet volkomen nieuw zijn voor de media, 

gelooft men dat de media een dramatische, technologisch gedreven verandering ondergaan.
37

 De 

grenzen tussen informatietechnologie, telecommunicatie, consumentenelektronica en traditionele 

media vervagen.
38

 Als gevolg hiervan trachten zowel de traditionele spelers in de media, als de nieuwe 

spelers zoals telecommunicatiebedrijven, nieuwe businessmodellen te implementeren met als doel te 

kunnen profiteren van de opportuniteiten van convergentie.
39

 Convergentie laat bedrijven toe om 

samen te werken, krachten te bundelen en dit in verschillende mediamarkten.
40

 Convergentie kan 

daarom aanzien worden als een van de grote drijfveren voor concentratie.
41

 

De digitalisering en de convergentie van het mediaproces gaat, zoals eerder gezegd, gepaard met 

veranderingen in de vorm van de hedendaagse medialandschappen.
42

 De traditionele 

ondernemingsstrategieën wijzigen en er is sprake van een toenemende concurrentie. Mediabedrijven 

proberen hun krachten te bundelen om zo beter bestand te zijn tegen deze veranderingen. Daarnaast 

doen zich talrijke overnames en joint ventures voor, waarbij mediabedrijven samenwerken met niet-

mediabedrijven. Kortom, convergentie en globalisatie hebben de trend naar concentratie en 

crossmedialisering aangemoedigd. Dit brengt voordelen met zich mee zoals het verminderen van 

risico’s en spreiden van productiekosten.
43

  Ondanks het feit dat het medialandschap vereenvoudigd 

wordt door concentratie, wordt dit ook steeds complexer. Er is een zekere mate van onzekerheid over 

                                                   
36 KLIMKIEWICZ (B.). Introduction: Harmonizing European Media Policy: Supranational Regulatory Trends and National 
Responses, in: KLIMKIEWICZ (B.), ed. Media Freedom & Pluralism. New York, Central European University Press, 2010, 
p. 11-12. 
37 MCNAIR (B.). Technology. New technologies and the media, in: BIGGS (A.), COBLEY (P.), eds. The Media: An 
Introduction. London, Longman, 1998, p. 180.  
38 MAGHIROS (I.). Information, Telecommunication Technologies and Media Convergence Challenges, in: PAUWELS 

(C.), KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication policy. 
Brussels, VUBPress, 2009, p. 41. 
39 IBIDEM. 
40 SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en GASHER (M.). Mapping the threads, in: SKINNER (D.), COMPTON (J.R.) en 
GASHER (M.), eds. Converging media, diverging politics. A political economy of news media in the United States and 
Canada. United States of America, Lexington Books, 2005, p. 9. 
41 DE BENS (E.), CASTILLE (V.), PAUWELS (C). Mediaconcentratie en pluralisme/diversiteit. Een analyse van de 
mediasituatie in Vlaanderen. Brussel, Vlaamse Mediaraad, 2002, p. 4. 
42 JENKINS (H.). Convergence Culture: Where old and New Media Collide. New York, New York University Press, 2006, 
p. 282. 
43 DOYLE (G.). Media ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration. London, Sage 
Publications, 2005, p. 4. 
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de toekomst bij traditionele media. Deze stellen zich dan ook de vraag hoe ze zich moeten hervormen 

tot een multiplatform in deze digitale omgeving.
44

 

Enerzijds biedt convergentie dus een opportuniteit voor grote mediabedrijven. De content kan nu over 

verschillende kanalen heen worden verspreid, in tegenstelling tot één specifiek kanaal.
45

 Daarnaast zijn 

er ook positieve gevolgen voor de consument vermits er meer apparatuur ter beschikking wordt 

gesteld om zo meer content te ontvangen. Anderzijds is convergentie een bedreiging voor de 

mediabedrijven en kan het leiden tot fragmentatie van de markt.
46

 Telkens een televisiekijker zich tot 

het internet wendt, is er een risico dat deze niet terugkeert naar de televisie.
47

 Daarnaast vreest 

Bagdikian, een Amerikaanse onderzoeker en journalist, ervoor dat door de concentratie in de media, 

het publiek enkel zal worden blootgesteld aan visies en opinies van de grootste mediabedrijven. 

Berichtgevingen die niet stroken met eigen mening, waarden, attitudes of doelen, zouden weinig of 

geen plaats in de media krijgen.
48

 

  

                                                   
44 JENKINS (H.). Convergence Culture: Where old and New Media Collide. New York, New York University Press, 2006, 
p. 282. 
45 NIGHTINGALE (V.). New Media Worlds? Challenges for Convergence, in: NIGHTINGALE (V.), DWYER (T.), eds. 
New Media worlds. Challenges for convergence. Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 19. 
46 MAGHIROS (I.). Information, Telecommunication Technologies and Media Convergence Challenges, in: PAUWELS 

(C.), KALIMO (H.), DONDERS (K.), Van ROMPUY (B.), eds. Rethinking European Media and Communication policy. 
Brussels, VUBPress, 2009, p. 45. 
47 NIGHTINGALE (V.). Op Cit., 2007, p. 19.  
48 BAGDIKIAN (B.). The New Media Monopoly. Boston, Beacon Press, 2004, p. 19. 
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2. Politieke economie van de media 

2.1 Inleiding 

Politieke economie is een cruciaal perspectief binnen communicatiestudies.
49

 Hesmondhalgh definieert 

dit begrip als een algemene term voor een gehele traditie van economische analyse die de nadruk legt 

op ethische en normatieve vragen.
50

 Een belangrijke bijdrage van de politieke economie bestaat erin 

debatten op de agenda te plaatsen omtrent de mate waarin de culturele industrieën de belangen dienen 

van de rijken en de machtigen.
 
Als gevolg hiervan werd de eigendom en controle van de culturele 

industrieën een centraal thema binnen de politieke economie.
51

 

 

2.2 Begripsbepaling 

Mosco definieert politieke economie als volgt: "The study of control and survival in social life."
52

 

Controle verwijst hier naar de interne organisatie van individuen en groepsleden. Overleving duidt op 

de nood om producten te produceren die nodig zijn om zelf te kunnen overleven. De processen 

omtrent controle zijn grotendeels politiek omdat zij de sociale organisatie van de relatie binnen de 

gemeenschap betrekken. Overlevingsprocessen daarentegen zijn eerder van economische aard. Zij 

hebben betrekking op de productie van producten die de samenleving nodig heeft om te kunnen 

overleven.
53

 

De politieke economie van de media dient als een methode om de wereld die ontstond in de achttiende 

eeuw als reactie op de economische en politieke veranderingen in Europa, te begrijpen. Politieke 

economie behelst de opkomst van het kapitalisme, een systeem van economische organisatie met het 

oog op het maken van winst
54

  waarbij bedrijven hun positie binnen de markt trachten te versterken 

door concentratie.
 55

  

 

 

 

                                                   
49 MOSCO (V.). The political economy of communication. London, Sage Publications, 2009, p. 1. 
50 HESMONDHALGH (D.). The Cultural Industries. London, Sage Publications, 2007, p. 33. 
51 IDEM, p. 34. 
52 MOSCO (V.). Op Cit., 2009, p. 3. 
53 MOSCO (V.). Op Cit., 2009, p. 25. 
54 DOWNEY (J.). The media industries: do ownership, size and internationalization matter?, in: HESMONDHALGH (V.), 
ed. Media Production. Berkshire, Open University Press, 2006, p. 10. 
55 MOSCO (V.). Op Cit., 2009, p. 158. 
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2.3 Visie van de politieke economie op media 

Men tracht de media te analyseren en te bekritiseren aan de hand van hun relatie met de economische, 

politieke en culturele dimensies van de maatschappij, met name eigendom van de media, reclame, 

regulering van de media, media-inhoud...
56

 De analyse concentreert zich op sociale relaties 

georganiseerd rond macht of de mogelijkheid om de controle te behouden over andere mensen, 

processen, zelfs bij weerstand. Een voorbeeld dat past binnen deze theorie, zijn de grote 

mediabedrijven die controle uitoefenen over de diversiteit van de inhoud.
57

 

Deze ontwikkeling heeft echter belangrijke gevolgen voor de samenleving.
58

 Zo zullen de bedrijven 

steeds meer controle krijgen over de bedrijfsprocessen, namelijk productie, distributie en 

consumptie.
59

 En maken eigenaars fundamentele beslissingen die de richting van de onderneming 

bepalen. 
60

   Daarnaast is men bezorgd dat concentratie zal leiden tot de beperking van diversiteit in 

communicatie en informatie. Vandaar ook de interesse in onderzoek naar de verschillende vormen van 

concentratie.
61

 

Eigendomsstructuren zijn cruciaal binnen de politieke economie want wie de media bezit, heeft 

volgens Hesmondhalgh de macht over de productie van ideeën.
62

  Ook Marx verdedigt deze stelling 

(geen politieke econoom, maar heeft wel veel politieke economen geïnspireerd): 

“The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same 

time over the means of mental production .. Insofar as they rule as a class and determine the 

extent and compass of an epoch, they do this in its whole range, hence among other things 

they also regulate the production and distribution of the ideas of their age: thus their ideas 

are the ruling ideas of the epoch.” 
63

  

 

 

 

 

                                                   
56 HARDY (J.). Convergence and commercial speech the dynamics and regulation of cross-media promotion in UK media. 
London, University of London, 2004, p. 28. 
57 MOSCO (V.). The political economy of communication. London, Sage Publications, 2009, p. 24. 
58 MEIER (W.), TRAPPEL (J.). Media Concentration and the Public Interest, in: MCQUAIL (D.), SIUNE (K.), eds. Media 
policy: convergence, concentration and commerce. London, Sage Publications, 1998, p. 38. 
59 MOSCO (V.). Op Cit., 2009, p. 158. 
60 DOWNEY (J.). The media industries: do ownership, size and internationalization matter?, in: HESMONDHALGH (V.), 
ed. Media Production. Berkshire, Open University Press, 2006, p. 22. 
61 MOSCO (V.). Op Cit., 2009, p. 162. 
62 DOWNEY (J.). The media industries: do ownership, size and internationalization matter?, in: HESMONDHALGH (V.), 
ed. Media Production. Berkshire, Open University Press, 2006, p. 17. 
63 MARX (K.), ENGELS (F.). The German Ideology. New York, International Publishers, 1970, p. 64- 65. 
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Culturele industrieën produceren dus producten die invloed hebben op hoe we naar de wereld kijken. 

De media beïnvloeden het publiek met informatieteksten zoals kranten, nieuwsprogramma’s, 

documentaires… Belangrijk hierbij is dat de meeste teksten die we consumeren, geproduceerd en 

gedistribueerd worden door machtige bedrijven. Deze bedrijven hebben als doel winst te maken.
 64

 Een 

algemene vraag die dan gesteld kan worden binnen de politieke economie van de media luidt als volgt: 

  “Do the cultural industries ultimately serve the interests of their owners and their executives 

 and those of their political and business allies?”
65

  

Volgens Bagdikian kan deze vraag positief beantwoord worden, en kunnen ondernemingen eigen 

bedrijfswaarden promoten en hun macht gebruiken in hun selectie van het nieuws wanneer zakelijke 

belangen op het spel staan.
66

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
64 HESMONDHALGH (D.). The Cultural Industries. London, Sage Publications, 2007, p. 3. 
65 IDEM, p. 34. 
66 BAGDIKIAN (B.). The Endless Chain. The Media Monopoly, in: GOLDING (P.), MURDOCK (G.), eds. The Political 
Economy Of The Media. Cheltenham, Elgar, 1997, p. 286. 
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3. Mediaconcentratie 

3.1 Inleiding 

De digitale revolutie verandert de media en communicatie wereldwijd.
67

 Digitalisatie, convergentie en 

industrialisering hebben gezorgd voor diversificatie en een toenemende concentratiebeweging bij de 

grote spelers in de media en communicatiesector.
68

 Toegangsbarrières zijn naar beneden gehaald in 

vele sectoren, waardoor er in Europa al snel het dubbele aan televisiezenders ontstond sinds 1990.
69

 

Omwille van een doorgevoerde privatisering en commercialisering vanaf de jaren tachtig, bepalen 

omzet en winstmarges de wet, wat vaak tot fusies leidde. Verschillende kranten die als kleinschalige 

familiebedrijfjes begonnen, smolten samen en werden grote mediaspelers
. 70

 Grote mediabedrijven 

specialiseren zich niet langer meer in één specifieke culturele industrie zoals film, muziek of televisie. 

Vandaag de dag opereren ze in verschillende culturele industrieën. Dit is mogelijk door fusies, joint-

ventures en samenwerkingsverbanden met andere mediabedrijven.
71

 Media-, informatie- en 

communicatie-industrieën behoren hiermee tot de meest dynamische en snel groeiende economische 

sectoren.
72

 In 2000 waren 40% van alle fusies en overnames op wereldwijde schaal terug te vinden in 

de telecommunicatie en communicatiesector.
73

 Zowel mediabedrijven in Europa, als in Amerika 

kenden grote veranderingen.
74

  

 

 

 

 

 

                                                   
67 DOYLE (G.). Media ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration. London, Sage 
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68 GOLDING (P.), MURDOCK (G.). For a Political Economy of Mass Communications, in: GOLDING (P.), MURDOCK 
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3.2 Begripsbepaling  

De komst van concurrerende mediakanalen zorgt ervoor dat mediabedrijven de schaal waarop ze 

opereren, moeten vergroten. Het is voor hen van belang om de krachten te bundelen om op die manier 

een zo groot mogelijk publiek aan te trekken en tegelijk de kosten te drukken.
75

 

 “Media concentration or media integration is defined as an increase in the presence of one 

 (monopoly) of a few media companies (oligopoly) in any market as a result of acquisitions and 

 mergers or the disappearance of competitors. Media concentration and media integration are 

 often used as synonyms.”
76

 

Volgens Sánchez-Tabernero en Carvajal ontstaat concentratie door fusies en overnames en tevens door 

joint ventures en andere afspraken tussen verschillende bedrijven.
77

 Er is sprake van een fusie wanneer 

een onderneming in een andere opgaat. Hierbij staat de eigendomsstructuur centraal.
78

 ‘Fusie’ mag 

echter niet verward worden met ‘integratie’, al worden deze termen in het dagelijkse leven vaak door 

elkaar gebruikt. Integratie is een vorm van bundeling van macht, participatie van de ene groep in de 

andere, zodat een controle in die groep wordt bereikt. Hierbij staan vooral de machtsverhoudingen 

centraal, meer bepaald de mate waarin een bepaalde groep gedeeltelijke controle verwerft over de 

activiteiten van een andere groep. Integratie of concentratie hebben een gelijke betekenis en fungeren 

als synoniemen.
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
75 MUSSCHOOT (I.), LOMBAERTS (B.). Media in beweging. Leuven, LannooCampus, 2010, p. 148. 
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3.3 Gevolgen van mediaconcentratie 

Mediaconcentratie brengt uiteraard economische voordelen met zich mee. Zo worden bedrijven in 

staat gesteld om te genieten van schaalvoordelen, én daarnaast hebben ze de mogelijkheid tot 

crosspromotie.
80

 De concentratiebeweging heeft er ook voor gezorgd dat kleinere of in moeilijkheden 

verkerende ondernemingen gered kunnen worden. Concentraties hebben op deze manier een positieve 

invloed op de pluriformiteit van het nieuws. Bovendien zorgen ze ervoor dat de Vlaamse 

mediabedrijven vandaag en in de toekomst kunnen concurreren met buitenlandse mediagroepen in 

binnen- en buitenland.
81

  

Mediaconcentratie heeft echter ook enkele nadelen. De groei van de mediaconglomeraten roept vragen 

op omtrent de relatie tussen eigendom en inhoud. De golf van fusies die gedreven is door een poging 

om concurrentie uit te schakelen, blijkt de motivatie voor samenwerking ‘synergie’ te zijn. Bedrijven 

zoeken naar crossmediale strategieën om zo hun mediaproduct te promoten over de verschillende 

mediaplatforms.
82

 Door crossmediamonopolies zou er een verlies van zowel kwaliteit als diversiteit in 

het nieuws waar te nemen zijn.
83

 Daarnaast zouden overnames en fusies een verschraling van 

verschillende en onafhankelijke ‘stemmen’ tot gevolg hebben.
84

 Bij elke overname verdwijnt er 

immers één concurrent.
85

 "Wie bezit de media?", is een centrale vraag binnen de economische 

organisatie van media. De vooronderstelling achter deze vraag is dat eigenaars de inhoud en vorm van 

mediaproducten zouden beïnvloeden door het nemen van bepaalde beslissingen of door bepaalde 

mensen aan te nemen.
86

 Daaropvolgend stelt Sanchez-Tabernero zich de vraag of het publiek al dan 

niet over voldoende bronnen beschikt, en of dit op basis van de verkregen informatie goede 

beslissingen kan maken. 
87

 

Tot slot zou mediaconcentratie leiden tot een drempel voor nieuwe toetreders tot de markt.
88

 Er zou 

minder ruimte zijn voor kleine spelers om zich op de mediamarkt te begeven en aldus voor een 

verschraling van het aanbod zorgen.
89
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3.4 Mediapluralisme & diversiteit 

Mediapluralisme wordt vaak geassocieerd met diversiteit in de media en diversiteit in eigendommen. 

Pluralisme kan gedefinieerd worden als de aanwezigheid van een aantal verscheidene en 

onafhankelijke stemmen met verschillende politieke opinies en representaties van de cultuur binnen de 

media.
90

 De burgers verwachten en hebben nood aan diversiteit en pluraliteit van media-inhoud en 

mediabronnen.
91

 Door de toenemende veranderingen in het medialandschap kan pluralisme echter 

aangetast worden.
92

 

De Europese commissie definieert mediapluralisme als volgt: 

 “Media pluralism is a concept that embraces a number of aspects, such as diversity of 

 ownership, variety in the sources of information and in the range of contents available in the 

 different Member States. For many analysts or observers, media pluralism has come to mean, 

 almost exclusively, plurality of ownership. Concentration of ownership, it is feared, may result 

 in a skewed public discourse where certain viewpoints are excluded or underrepresented. 

 Further, because some viewpoints are represented while others are marginalized, abuse of 

 political power can occur through the lobbying of powerful interest groups – whether these 

 are political, commercial or other.”
93

 

Deze definitie bevat twee soorten diversiteit. Enerzijds is er de diversiteit in mediabedrijven, 

anderzijds is er diversiteit in media-inhoud. Pluralisme vereist zowel een diversiteit in media-

eigendommen, als diversiteit van media-inhoud.
94

 Diversiteit in de eigendom van de media is niet 

voldoende om het pluralisme in de media te verzekeren. Er moet ook rekening worden gehouden met 

de manier waarop media-inhoud wordt geproduceerd, want dit heeft ook een impact op het algemene 

niveau van pluraliteit in de media.
95

 

Het aantal aanbieders of de diversiteit in mediabedrijven blijven belangrijke determinanten voor 

mediapluralisme. Hoe machtiger deze aanbieders worden, hoe groter de bedreiging voor pluralisme.
96

 

Toch blijkt dat, wanneer de mediaconcentratie beperkt is, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat 

pluralisme in de media gewaarborgd is. Anderzijds betekent dit ook dat, wanneer er sprake is van 

mediaconcentratie, dit niet automatisch leidt tot verlies aan pluralisme. De aanwezigheid van een paar 

spelers in de kleine markt, bedreigt niet onmiddellijk het pluralisme zolang deze de interne codes 
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omtrent de diversiteit van meningen implementeren. Er moet dus met verschillende aspecten worden 

rekening gehouden om al dan niet te kunnen spreken van een verlies aan pluralisme.
97

 Ook Doyle is 

dezelfde mening toegedaan. Een logische denkwijze zou zijn dat er een negatieve correlatie te vinden 

is tussen de graad van marktdominantie en de graad van pluralisme. Een hogere concentratie in 

marktdominantie betekent een kleiner aantal concurrerende bedrijven. Afnemende concurrentie leidt 

dan tot een beperking van pluralisme. Anderzijds kan minder concurrentie zorgen voor een efficiënter 

gebruik van middelen, zodat er meer aandacht wordt besteed aan innovatie. Dit leidt dan tot een 

toename van diverse output en dus tot meer pluralisme.
98

 Kortom, de relatie tussen pluralisme en 

mediaconcentratie is complex en beide kunnen worden beïnvloed door een aantal zaken zoals de 

grootte van de markt, de beschikbare middelen, structurele aspecten van mediasystemen, 

objectieven…
99

 

De laatste jaren groeit de aandacht voor het ontwikkelen van systemen om mediapluralisme te meten. 

De EU ontwikkelde hiervoor de Media Pluralisme Monitor. Dit is een soort van barometer 

vertrekkende vanuit een risk-based aanpak.
100

 De monitor moet enerzijds de risico’s aan het licht 

brengen en anderzijds de onderliggende oorzaken opsporen. Deze tool gaat geen oplossing aanreiken 

voor risicovolle situaties.
101

 De beleidsmakers in de lidstaten zouden door middel van de analyse meer 

gegronde beslissingen kunnen nemen bij het maken van een beleid. Het is echter niet de bedoeling dat 

dit instrument aanzien wordt als regulerend, maar eerder als begeleidend en signalerend.
102

 De 

Europese Commissie ziet de bescherming van mediapluralisme eerder als een taak voor de lidstaten.
103

  

In België, meer bepaald in Vlaanderen, bestaat er een permanent orgaan, namelijk de Vlaamse 

Regulator voor de Media (VRM), die de taak op zich neemt de concentratietrends in kaart te brengen 

en te analyseren. Deze bevindingen worden jaarlijks gecommuniceerd door middel van een publicatie 

rond mediaconcentratie.
104

 Meer informatie omtrent dit orgaan wordt verleend doorheen deze studie. 
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3.5 Geassocieerde begrippen 

3.5.1 Soorten mediaconcentratie 

3.5.1.1 Verticale, horizontale en diagonale mediaconcentratie 

Media-industrieën kunnen te maken krijgen met risico’s. Om deze risico’s te beperken en het publiek 

te maximaliseren, maakt men gebruik van groeistrategieën zoals horizontale, verticale en crossmedia-  

integratie.
105

  Deze vormen van concentratie hebben ertoe geleid dat bedrijven nog groter en machtiger 

kunnen worden.
106

 

Economisten herkennen twee types van concentratie:
107

 Enerzijds is er sprake van verticale integratie, 

waarbij men alle schakels van het productieproces tracht te bezitten, gaande van productie tot 

distributie van één bepaald mediaproduct.
108

 Deze vorm van integratie geeft de mogelijkheid voor 

bedrijven om zowel het productie- als distributieproces en andere processen te beheersen en te 

controleren.
109

 Voordelen van dit soort samenwerking zijn de verminderde kosten, en de controle die 

kan worden uitgevoerd door het bedrijf over de verschillende schakels van de waardeketen.
110

   

Anderzijds is er ook sprake van horizontale integratie of monomedia-integratie zoals de Europese 

Commissie dit omschrijft in het beleidsdocument ‘Greenpaper’
111

. Die doet zich voor wanneer twee 

bedrijven opereren in hetzelfde stadium van de waardeketen of dezelfde activiteit uitvoeren, wat hun 

toe laat hun marktaandeel aanzienlijk te verhogen. Bedrijven die opereren in hetzelfde gebied kunnen 

hun krachten bundelen om zo sterker te staan tegenover de concurrentie.
112

 Het omvat een proces 

waarbij een mediabedrijf verschillende producten bezit meer bepaald een ruim portfolio van 

verschillende mediaproducten binnen eenzelfde gebied. Zo bezit men bijvoorbeeld niet één krant, 

maar verschillende krantentitels. Het mediabedrijf beperkt zich dus niet tot een enkel product. Het 

voordeel hiervan bestaat erin dat het hen de mogelijkheid geeft om mediaproducten te promoten over 

de verschillende producten heen. Dit wordt crosspromotie genoemd en is een van de drijvende 

krachten achter de horizontale geïntegreerde mediabedrijven.
113
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Volgens Doyle is er echter een derde strategie te herkennen. Die derde strategie is de diagonale, 

crossmedia-integratie of multimediaconcentratie.
114

 Die ontstaat wanneer bedrijven gaan diversifiëren 

naar andere, nieuwe bedrijfsgebieden in de media. Een voorbeeld hiervan is een fusie tussen een 

telecommunicatiebedrijf en een televisiebedrijf of tussen mediagroepen dat niet alleen kranten in 

handen hebben, maar zich bovendien ook richten op radio, televisie en internet.
115

 
116

 Men gaat 

dergelijke fusies aan om zo het risico van de veranderende markt te spreiden.
117

 Ook dit type van 

concentratie verschaft het bedrijf de mogelijkheid om aan crossmarketing (crosspromotie) te doen. 
118

 

119
 Een voorbeeld van promotie over verschillende media heen kan worden gevonden bij Warner Bros. 

Wanneer deze in 2001 de film Harry Potter and the Sorcerer’s Stone uitbracht, bedacht zijn 

dochteronderneming AOL Time Warner een gehele multimedia campagne. Zowel online als in 

tijdschriften, magazines en op televisie werd er reclame gemaakt voor die nieuwe Harry Potter-film. 

Ook Paramount Pictures deed dit wanneer in 1998 de film The Rugrats Movie werd uitgebracht. De 

film werd gepromoot op de zender van Viacom, namelijk Nickelodeon.
120

 

Een schematische voorstelling van deze typering binnen de mediaconcentratie is terug te vinden in het 

jaarlijks rapport over Mediaconcentratie in Vlaanderen van de Vlaamse Regulator voor de Media.  

 

 

Figuur 1: Illustratie verschillende vormen mediaconcentratie volgens VRM.121 
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3.5.1.2 Persconcentratie 

Persconcentratie komt voor wanneer er een tendens is naar horizontale integratie. Dat wil zeggen dat 

grote mediabedrijven eigenaar worden van verschillende titels en de sector wordt gedomineerd door 

deze mediabedrijven. Vooral in de naoorlogse periode is deze trend zichtbaar, waarbij steeds meer 

perseigendommen terechtkwamen in relatief weinig handen. Eigendomsstructuren werden 

geconcentreerd.
122

 

 “Press concentration signifies the state of affairs that exists when the sector is dominated by a 

 relatively few large publishers and publishing groups.”
 123

 

Naast horizontale integratie is er ook een trend richting verticale integratie van de pers. Dit houdt in 

dat bedrijven steeds meer schakels van de ketting proberen te bezitten. Men tracht met andere woorden 

de controle te verkrijgen over de verschillende stadia van het productieproces: redactie, print, 

productie, distributie...  Toch is het de horizontale integratie van de perssector die de meeste vragen 

omtrent pluriformiteit en media-inhoud doet toenemen.
124

  

 

3.5.1.2.1 Persconcentratie: zorgwekkend? 

Het aantal krantenartikels in Vlaanderen is de laatste jaren erg afgenomen door concentraties en 

overnames. Dat zorgt ervoor dat ook inhoudelijk en redactioneel een concentratie merkbaar is.
125

 De 

meeste bedenkingen over persconcentratie vloeien voort uit een bekommernis omtrent pluralisme en 

diversiteit.
126

  Diversiteit van de dagbladpers kan omschreven worden als een ruim en zeer gevarieerd 

aanbod van dagbladen.
 127

  Persconcentratie zou een bedreiging kunnen vormen voor het bestaan van 

een vrije en pluralistische pers. Hoe minder bedrijven er zijn, hoe minder meningen en standpunten de 

lezers te zien krijgen. Golding en Murdock beweren echter dat het aantal dagbladen niet altijd gelijk 

zou staan aan diversiteit van opinies.
128

 Daarnaast bestaat het gevaar dat de eigenaars van de 

persondernemingen hun eigen waarden gaan promoten. Dit kan een ernstig gevaar opleveren voor het 

pluralisme in een democratische staat.
129

  Aanhangers van persconcentratie daarentegen beweren dat 

precies dankzij een fusie kleinere kranten kunnen blijven bestaan, en dus meer mogelijkheden hebben 
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om zo kwaliteit en diversiteit aan te bieden. Daarnaast leidt het tot schaalvergroting en dus verlaging 

van productiekosten en zouden fusies meer redactionele mogelijkheden bieden.
130

  

In de dagbladsector kunnen zich verschillende scenario’s van fusies voordoen. De meest drastische 

situatie treedt op wanneer een krantengroep de andere opkoopt en onmiddellijk de titel van de 

gekochte groep opheft. Deze situatie doet zich echter zelden of nooit voor.  

Een subtielere manier van fusioneren doet zich voor wanneer een krantengroep een titel opkoopt en 

deze titel behoudt gedurende een aantal jaren. Na enkele jaren wordt de titel dan toch opgeheven.  

Ten slotte is er een scenario waarbij de nieuwe krantengroep volledig eigenaar wordt van de titel, maar 

waarbij de opgekochte krant de autonomie blijft behouden op vlak van redactie. De Morgen is hiervan 

een voorbeeld. Deze werd in 1989 opgekocht door De Persgroep en heeft tot op vandaag nog altijd een 

eigen redactie. De Morgen heeft nog steeds een andere inhoud en imago dan de hoofdkrant van De 

Persgroep, namelijk Het Laatste Nieuws. Ook bij de overname van De Tijd door De Persgroep en 

Rossel werd er redactionele autonomie toegekend aan De Tijd. Een belangrijk vraagstuk hierbij is of 

deze kranten hun autonomie kunnen behouden op termijn.
131

 

Persconcentratie heeft volgens Humphreys de neiging om de pluriformiteit van de pers te 

verminderen.
132

 Bovendien neemt de drempel voor toetreding tot de markt toe. Grote mediagroepen 

hebben het zeer gemakkelijk om kleine bedrijven over te nemen of te verdrijven. Dit vormt een 

barrière voor het toetreden van nieuwe mediabedrijven. Bovendien hebben grote bedrijven de 

mogelijkheid om hun redactionele macht te gebruiken om multimediastrategieën te promoten. Zij 

hebben de gelegenheid om gebruik te maken van hun kranten om bepaalde onderwerpen aan te vallen. 

133
 
134

 

“As the old saying goes, the media do not necessarily tell you what to think, but they tell you 

what to think about, and how to think about it.”
135

 

Mediabedrijven hebben daarenboven de mogelijkheid om publiciteit te produceren, die gestuurd wordt 

door zelfinteresse. Een andere bezorgdheid situeert zich rond het gevaar van politieke bias wanneer de 

media in handen zijn van enkele eigenaars. Eigenaars kunnen desondanks nog steeds een dwingende 

directe, maar ook indirecte druk uitoefenen op de algemene redactionele toon van de publicaties.
136

  

Redactionele inmenging van eigenaars gebeurt vaak indirect door de selectie van personeel op 

sleutelposities, of door het vestigen van een cultuur van gehoorzaamheid en zelfcensuur. Er is  ook 
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directe inmenging door het letterlijk herschrijven van output.
137

 De meeste journalisten werken voor 

een mediabedrijf. Het mediabedrijf heeft invloed op wat de journalisten doen en over wat deze 

schrijven.
138

  In bijna elk mediabedrijf zijn er bepaalde personen die een preferentiële behandeling 

krijgen in het nieuws. Deze zijn immuun voor kritiek, worden niet in een slecht daglicht geplaatst en 

verschijnen vaak positief in het nieuws.
139

 

Volgens Bargdikian zijn er genoeg bewijzen dat mediaconcentratie soms resulteert in over-

representatie in nieuwsinhoud gedomineerd door de media-eigenaars. In The Media Monopoly beweert 

Bagdikian dat media-eigenaars in Amerika hun bedrijven gebruiken om eigen waarden en interesses te 

promoten. Men wil invloed hebben op nieuws, informatie en publieke ideeën.
140

  Het nieuws is dan 

vertekend in het voordeel van de zakelijke belangen van het mediabedrijf.
141

 De selectieve keuze van 

het topmanagement en de ‘gedwongen’ toewijding in de werking van het bedrijf stuurt en limiteert de 

vrijheid van de pers. Het mediabedrijf heeft daardoor invloed op wat de journalisten doen en wat deze 

schrijven.
142

 Bagdikian ziet het echter als normaal dat grote ondernemingen nu eenmaal serieuze 

inspanningen doen om het nieuws te beïnvloeden, om zo gênante publiciteit te vermijden.
143

 De 

centrale belangen van deze ondernemingen zijn dan ook duidelijk gekend bij de redacteurs. Zij weten 

dat er grenzen zijn aan hun vrijheid en zij voeren dus een mate van zelfcensuur uit.
144

 Gelijkaardige 

bevindingen zijn er ook terug te vinden in Europa.
145
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4. Synergie en Crossmedialisering  

4.1 Inleiding 

Mediaorganisaties in de hele wereld proberen zich een weg te banen doorheen de veranderingen in het 

medialandschap door convergentie en crossmedialisering. Het management alsook de redacties zijn 

voortdurend op zoek naar manieren om gebruik te maken van de nieuwe technologische 

mogelijkheden.
146

 Overnames, joint ventures en strategische allianties spelen een belangrijke rol 

binnen crossmediale concentratie.
147

 Het is het proces van crossmedialisering en synergieën dat de 

aanleiding geeft voor crosspromotie. Dit is ongetwijfeld een van de grootste voordelen van deze 

samenwerkingen.
148

 Het gevaar hierbij is echter dat er  wordt gebruik gemaakt van 

voorkeursbehandelingen, gaande van producten ter beschikking stellen via verschillende kanalen 

(televisie, radio,…) tot het toekennen van speciale tarieven. Op deze manier worden de concurrerende 

producten uitgesloten.
149

  

 

4.2 Begripsbepaling 

Synergie was in eerste instantie een medische term. Het duidde op de samenwerking van twee 

elementen, die samen zorgden voor een beter resultaat dan de som van de twee aparte elementen.
150

 

Zowel Hesmondhalgh als Turow definiëren synergie als de coördinatie van verschillende onderdelen 

van een bedrijf, waardoor het geheel van de onderneming meer waard blijkt te zijn dan de som van de 

aparte delen.
151

 
152

 Deze ondernemingen gebruiken kleinere organisaties die als aanvulling fungeren en 

zo bijdragen aan de gehele waarde van het bedrijf.
153

  Het zorgt voor vele voordelen, dewelke zich niet 

zouden voordoen wanneer elk onderdeel apart fungeert.
154

 Synergie is het middelpunt van 
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samenhangende strategieën, waarbij men de aanwezigheid in zoveel mogelijk mediakanalen tracht te 

optimaliseren.
155

  

Crossmedialisering of crossmediale integratie ontstaat wanneer bedrijven gaan diversifiëren naar 

andere, nieuwe bedrijfsgebieden in de media. Zo kan er een fusie ontstaan tussen een 

telecommunicatiebedrijf en een televisiebedrijf of een mediagroep dat niet alleen kranten in handen 

heeft, maar zich bovendien richt op radio, televisie en internet.
156

 Het gaat om de samenwerking tussen 

twee of meer platformen op een geïntegreerde manier.
157

 Men gaat dergelijke fusies aan, om zo het 

risico van de veranderende markt te spreiden.
158

 Crossmedialisering biedt de onderneming 

verschillende voordelen zoals het delen van content, het promoten van de verschillende media over de 

verschillende platformen heen (crosspromotie of crossmarketing) en het delen van kennis.
159

 

160
Crosspromotie van producten uit de eigen productenportefeuille en opportuniteiten voor 

crossverkoop vloeien voort uit synergie.
161

 Door crosspromotie kunnen inhouden over verschillende 

kanalen van de onderneming heen vloeien.
162

  In de jaren 80 was dit een veelgebruikte strategie als 

reactie op de onstabiele markt, wat op zijn beurt heeft geleid tot overnames, fusies…
163

 
164

 Grote 

mediaconglomeraten zoals Disney, Viacom en News Corp. hebben hun media-imperium opgebouwd 

rond de filosofie van synergie.
165
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4.3 Crossmediapromotie 

Crossmediapromotie is een van de meest opvallende kenmerken binnen de huidige mediasystemen. 

Dit is gegroeid vanuit een context waarin studies rond media-eigendommen, reclame en financiering, 

technologische trends en regelgeving alsmaar belangrijker worden.
166

 

Mediamarkten worden steeds competitiever en moeten hun eigen mediaproducten trachten te 

verkopen. Doordat deze bedrijven beschikken over steeds meer mediaplatformen, kunnen ze eigen 

mediaproducten promoten in hun andere mediaproducten.
167

 Het is immers goedkoper dan het kopen 

van mediaruimte in andere mediakanalen. Nieuws en entertainment kunnen hiervoor als belangrijke 

platformen voor publiciteit voor zichzelf aanzien worden.
168

  Doyle beweert echter dat voor de meeste 

managers het enige echte voordeel van het bezitten van televisie en kranten ligt in het cross-promoten 

van producten.
169

 Men moet er evenwel van bewust zijn dat deze publiciteit gestuurd kan worden door 

zelfinteresse.
170

  

 

4.3.1  Begripsbenadering 

Office of Communications ziet 'promotie' als een overkoepelend begrip voor zelfpromotie en 

crosspromotie. Zelfpromotie wordt gedefinieerd als promotie op een zender voor diezelfde 

televisiezender en/of programma’s die worden uitgezonden op dat kanaal. Crossmediapromotie 

daarentegen is een vorm van promotie gevoerd op een kanaal voor gerelateerde producten die behoren 

tot het productportfolio van de onderneming.
171

  Fuller omschrijft crosspromotie als een vorm van 

‘tactische convergentie’ die zich voordoet in het operationele niveau van de onderneming met als doel 

synergetische commerciële resultaten te produceren.
172

 Volgens Hardy kan crosspromotie het best 

omschreven worden als "The promotion of one media service or product through another."
173
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Crosspromotie stelt het bedrijf bijgevolg in staat om promotie te voeren over verschillende kanalen 

heen voor eigen mediaproducten.
174

 Daarnaast zijn bedrijven in staat om crossmediastrategieën uit te 

werken, waarbij  eigen mediaproducten kunnen worden verkocht en gepromoot doorheen de 

verschillende mediaplatformen.
175

 Crossmediapromotie is toegenomen als gevolg van kansen en 

vereisten waarmee de mediabedrijven geconfronteerd werden in de snel veranderende 

marktomstandigheden.
176

 

 

4.3.2  Soorten en bezorgdheden van crossmediapromotie  

Hardy onderscheidt drie vormen van promotie namelijk zelfpromotie, intra-firm crosspromotie van 

verwante media en promotie van goederen en diensten.
177

  

Zelfpromotie kan omschreven worden als een proces waarbij de krant zichzelf gaat promoten door een 

aantrekkelijke voorpagina uit te geven. Ook het verwijzen naar inhoud die op andere dagen zal 

verschijnen in de krant, kan als zelfpromotie aanzien worden.
178

 In de media zijn steeds meer 

voorbeelden van zelfpromotie terug te vinden. Het gaat hierbij om mediapagina’s in kranten, 

commerciële advertenties voor mediaproducten en programmaspots voor eigen producten.
179

  

Intra-firm crosspromotie van verwante media daarentegen verschijnt wanneer verschillende kranten 

die behoren tot één mediabedrijf, promotie maken voor mekaar. Daarnaast kunnen deze kranten ook 

andere producten van dit mediabedrijf promoten. Een voorbeeld hiervan is een krant die reclame 

maakt voor televisiediensten, programma’s,…  

Ten slotte is er de promotie van goederen en diensten. Televisiekanalen maken reclame voor 

producten van andere bedrijven. Vaak hebben zij hiermee bepaalde akkoorden afgesloten. Het gaat 

hierbij dus om de samenwerking tussen het mediabedrijf en een andere onderneming.
180

 Intra-firm 

crosspromotie sluit het best aan bij de thematiek in dit onderzoek. 

Of crosspromotie economisch voordelig of schadelijk is, is afhankelijk van hoe die wordt toegepast. 

Wanneer crosspromotie wordt gebruikt om de introductie te vergemakkelijken van nieuwe producten, 

die dan de keuzemogelijkheden bevordert, versterkt dit het welzijn van de consument en de 

concurrentie. Als een mediabedrijf bijvoorbeeld gebruik maakt van de pagina's van de kranten om 

aandacht te trekken voor en het bevorderen van de lancering van een nieuwe tv-dienst die bijdraagt tot 
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de concurrentie en de keuze voor de kijker, dan is crosspromotie, volgens Doyle, economisch 

voordelig.
181

 Crosspromotie kan echter ook aanvaard worden wanneer ze redactioneel gerechtvaardigd 

is, transparant is en geapprecieerd wordt door de kijkers.
182

   

Anderzijds vergroot crossmediale concentratie de invloed van een mediabedrijf op de publieke opinie.   

Wanneer een mediabedrijf gebruik maakt van crosspromotie om sector overschrijdende dominantie uit 

te bouwen voor haar bestaande mediaproducten, dan zal dit een negatief effect hebben op de 

mededinging en op het pluralisme.
183

 Volgens Hardy ontstaat crosspromotie als een vorm van 

misbruik van eigendom waarin belangen in het voordeel van de onderneming een belangrijke rol 

spelen. Deze belangen worden vertegenwoordigd door censuur, gewoonlijk door zelfcensuur bij 

journalisten en andere mediafiguren.
184

 Dan moet zich de vraag worden gesteld of het verhaal al dan 

niet gepubliceerd wordt om commerciële redenen.
185

 Ook Sadler geeft enkele bezorgdheden aan. Deze 

bezorgdheden omvatten aspecten van consumentenkeuze, pluralisme en diversiteit van de media, en 

vrijheid van meningsuiting.
186
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4.3.3  Redactionele crosspromotie 

Onder redactionele crosspromotie kan worden verstaan dat men in de vorm van een krantenartikel of 

nieuwsprogramma andere content gaat promoten. Mediabedrijven kunnen op deze manier zichzelf en 

hun ondernemingsactiviteiten beschermen.
187

 Hierdoor worden de normatieve grenzen tussen de 

redactionele nieuwsinhoud en commercialisering aangetast
188

 en gaat media-inhoud alsmaar meer 

gelijken op een vorm van reclame.
189

 Daarnaast worden mediaorganisaties gekenmerkt door vele 

onderlinge deals. Dit zijn reclameafspraken tussen tijdschriften en zenders. Op deze manier worden de 

zenders gekoppeld aan tijdschriften en kunnen deze laatste dus weinig kritiek geven op zenders.
190

  

Er kunnen drie types van redactionele crosspromotie worden onderscheiden:
191

 

- bescherming van zakelijke aangelegenheden en belangen van onderneming; 

- bescherming van eigen mediaproducten en diensten; 

- bescherming van aanverwante mediaplatformen en diensten. 

Een van de belangrijkste problemen van crossmediapromotie is de integratie van de inhoud, reclame 

en het vormen van media-inhoud naargelang de mediabedrijfsbelangen. Crossmediapromotie kan op 

deze manier de redactionele onafhankelijkheid ondermijnen. De grenzen tussen redactionele inhoud en 

commerciële inhoud vervagen dan. Vooral wanneer er een gebrek is aan duidelijke openbaarmaking, 

kunnen bedrijfs- of commerciële belangen worden vermomd via de redactionele inhoud.
192

 Volgens 

McChesney is de druk die bedrijfsleiders en adverteerders uitoefenen om een verhaal zo goed 

mogelijk te doen passen binnen hun belangen niet nieuw.
193

  Journalisten zullen herhaaldelijk aarzelen 

om ongunstige berichtgeving over hun onderneming te publiceren
194

 en zullen hun privileges 

gebruiken om positief verslag te geven over hun eigenaars’ commerciële onderneming of 

investeringen.
195

 Anderzijds is er ook nog steeds een journalistieke autonomie aanwezig.
196
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4.3.4 Voorbeelden 

In 1999 heeft ABC meer dan 7000 reclames uitgezonden voor eigen programma’s.
197

 Gelijkaardig 

onderzoek in de UK wees uit dat in 2005, 63 procent van alle tv-spots zelfpromotie was, en een derde 

crosspromotionele reclame, waarvan de meeste voor de verwante tv-kanalen of -programma’s.
198

 

Uit onderzoek door de US-organisatie Project for Excellence in Journalism (PEJ 2001) blijkt eveneens 

dat mediabedrijven de neiging hebben om eigen producten meer in de kijker te stellen dan producten 

van anderen. Zo zou CBS, die tijdens deze studie in handen was van Viacom, bijna twee keer zoveel 

producten van Viacom promoten en uitzenden dan producten van ABC en NBC samen. ABC maakt 

op zijn beurt dan weer meer promotie voor producten van Disney. NBC doet dit voor producten van 

General Electric (Tabel 1). De studie toont bovendien aan dat bezitsstructuren van groot belang zijn, 

en erkent een sterke correlatie tussen de zakelijke relaties en de redactionele crosspromotie. 

Desalniettemin is er ook berichtgeving weer over producten van de concurrent, maar in hun 

ochtendshows legt men toch vooral de nadruk leggen op verhalen over eigen producten.
199
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 ABC 

N=71 

CBS 

N=82 

NBC 

N=86 

AOL/Time Warner 4.2 % 7.3 % 8.1 % 

Disney 21.1% 4.9% 2.3% 

Viacom 7% 26.8% 9.3% 

NBC/Ge 1.4% 0% 11.6% 

Combination W/No Parent 0% 8.5% 3.5% 

Andere       66.2%         52.4%         65.1% 

Tabel 1: Promotie voor mediaproducten (juni en oktober) volgens PEJ.200 
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Uit een ander onderzoek van de Canadese onderzoekers Jackson, Kotsopoulos en Seath naar de 

berichtgeving over Hollinger in de Vancouver Sun voor en na de overname van Southam (holding), en 

naar de berichtgeving over Conrad Black, de eigenaar van Vancouver Sun, kunnen volgende 

bevindingen worden opgemerkt. Opvallend is dat de Vancouver Sun gunstiger berichtte over 

Hollinger en Black, en dat de andere mediabedrijven, die hier aanzien kunnen worden als de 

concurrenten van Vancouver Sun, een minder gunstig beeld schetsten over Hollinger en Black (tabel 

2). Daarnaast werd er nooit over Hollinger of Black gerapporteerd op de voorpagina van de Vancouver 

Sun, maar werd er hierover bericht in het midden of achteraan in de krant. Bij de concurrerende 

dagbladen verscheen de berichtgeving rond Hollinger en Black het vaakst op de voorpagina. Ten slotte 

ging het onderzoek na of er een verschil was in berichtgeving over Hollinger of Black voor en na de 

overname van het mediabedrijf Southam. Uit de resultaten bleek ook dat er voor de overname 

kritischer werd bericht over Hollinger of Black, dan na de overname. Ook de neutraliteit van 

berichtgeving daalde van 50 naar 20 procent. Dit toont aan dat de bezitsstructuur van het mediabedrijf 

effectief invloed uitoefent op de redactionele nieuwsinhoud (tabel 3).
201
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 Vancouver Sun Toronto Star 

Kritisch 22,7 % 42,4 % 

Steunend 19,6 % 16,1 % 

Neutraal 57,7 % 41,5 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 

Tabel 2: Black-Hollinger in Vancouver Sun en Toronto Star202 

 1985 - 1990 1996 - 1997 

Kritisch 42,9 % 28,0 % 

Steunend 7,1% 52,0 % 

Neutraal 50,0 % 20,0 % 

Totaal 100,0 % 100,0 % 

Tabel 3: Vancouver Sun Black-Hollinger in 1980 en 1996/97203 
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De relatie tussen pers en televisie wordt zichtbaar wanneer je kijkt naar de televisiepagina’s. Deze 

bevatten previews, reviews over programma’s, artikels over nieuwe programma’s, columns, …
204

  

Televisiepagina’s geven echter voorkeur aan eigen televisieprogramma’s. Zo is het opvallend dat 

dagbladen van News International voorkeur geven aan programma’s van Sky-kanalen.
205
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5. Zelfcensuur in de media 

5.1 Inleiding 

"Media kunnen mensen maken en kraken"
206

  en kunnen bepaalde onderwerpen aanzienlijk naar voor 

schuiven terwijl ze andere laten liggen.
207

  Bedrijven trachten door markdominantie invloed uit te 

oefenen op nieuws, informatie, publieke ideeën, attitudes, …
208

 Bovendien kan men ook eigen 

bedrijfswaarden promoten en opinies of informatie die tegenstrijdig zijn met hun doelen negeren.
209

 
210

 

Wanneer hun zakelijke belangen op het spel komen te staan, gebruiken ze hun macht in de selectie van 

het nieuws. Het nieuws geeft daarom, volgens Bagdikian, een vertekend beeld in het voordeel van de 

zakelijke belangen van de onderneming.  De centrale belangen van de eigenaars zijn gekend doorheen 

heel het bedrijf alsook bij de redacteuren. Ook al beseffen zij dat dit een beperking van hun vrijheid is, 

toch voeren zij in verschillende mate zelfcensuur uit.
211

 

 

5.2 Begripsbepaling 

Censuur kan worden gedefinieerd als een actieve verwijdering en weigering van bepaald materiaal. 

Het is een inhoudelijke beperking die wordt opgelegd door regeringen of regeringsinstanties.
212

 

Zelfcensuur doet zich voor wanneer reporters, redacteuren of commentators de realiteit aanpassen aan 

de organisatorische eisen van mensen op hogere niveaus binnen de mediaorganisatie
213

  of wanneer de 

organisatorische normen of percepties van de machtige spelers tot verandering in de media-inhoud 

leidt.
214

  Het is een beperking opgelegd door eigen partijen of andere machtige marktpartijen.
215

  Er 

speelt dus in zekere mate een machtsongelijkheid mee, waarbij journalisten uit angst voor ontslag een 

keuze maken die de minste weerstand biedt.
216

 Zij proberen vervolgens zelfcensuur te rechtvaardigen 

door te beweren dat het onderwerp ‘toch niet zo nieuwswaardig is’.
217
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5.3 Zelfcensuur in nieuwsinhoud 

Uit een onderzoek van Pew Research Centre  bij Amerikaanse journalisten en managers blijkt dat een 

vierde van de journalisten met opzet nieuwswaardige verhalen vermijdt. Bijna net zoveel gaven toe dat 

ze de toon van verhalen verzachten om zo de belangen van hun nieuwsorganisatie niet te schaden. 

Meer dan een derde (35 procent) beweert echter dat nieuws, dat de financiële belangen van de 

nieuwsorganisatie schade kan toebrengen, vaak of soms niet gerapporteerd wordt. In het bijzonder 

geeft meer dan de helft van de ondervraagde onderzoeksjournalisten aan dat belangrijke en 

nieuwswaardige verhalen vaak of soms genegeerd worden omdat deze schade zouden kunnen 

berokkenen aan de holding. Meer dan 60 procent is van oordeel dat bedrijfsleiders een behoorlijke 

hoeveelheid invloed uitoefenen op de redactionele beslissingen.
218

 Daarnaast blijkt uit het onderzoek 

dat fusies niet altijd tot positieve effecten leidt voor journalisten. 81% is ervan overtuigd dat, wanneer 

er fusies of overnames van kleine kranten door grote mediaconcerns plaatsvinden, dit een negatief 

effect heeft op de journalistiek.
219

 

Er zou dus geconcludeerd kunnen worden dat de media geen objectieve realiteit weergeven.
220

 

Journalisten springen vaak te zuinig om met de waarheid over een mediabedrijf. Ten slotte verschaft 

deze onderneming hun werkgelegenheid.
221

 Daarnaast zou er zelfcensuur worden toegepast wanneer 

het onderwerp te complex is, en het de belangen van uitgever, adverteerder of vrienden van de 

hoofdredactie zou beschadigen.
222

 Baker beklemtoont echter wel dat de meeste nieuwsbedrijven 

proberen om het publiek te laten geloven dat zij de professionele norm van onafhankelijkheid 

realiseren. Zij proberen tevens de invloed van het bedrijf en de adverteerder op de nieuwsinhoud die 

zich feitelijk wel voordoet, te beperken of te minimaliseren voor het publiek.
223
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6. Medialandschap in Vlaanderen 

6.1 Inleiding 

In 2011, 2012 en 2013 vonden een aantal belangrijke verschuivingen plaats in de structuur van 

verschillende mediagroepen. Daarom wordt er kort geschetst welke mediagroepen in Vlaanderen 

aanwezig zijn, wat hun ontstaansgeschiedenis is en welke producten deze in hun portefeuille hebben. 

Figuur 2 geeft het Vlaamse medialandschap schematisch weer.
224
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Figuur 2: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen volgens VRM  
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6.2 Krantengroepen in Vlaanderen 

6.2.1  De Persgroep 

De Persgroep is ontstaan vanuit de krant Het Laatste Nieuws. Deze werd in 1888 voor het eerst 

uitgegeven door de familie Hoste. De familie Van Thillo trad toe als aandeelhouder en nam vrijwel het 

volledige kapitaal over.
225

  De Persgroep is samen met Roularta sinds 1998, eigenaar van de Vlaamse 

Media Maatschappij (VMMa). Deze werd opgericht in 1987 door een samenwerkingsverband tussen 

Vlaamse uitgeverijen en de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), de eerste commerciële 

televisiezender in Vlaanderen.
226

 Anno 2014 heeft De Vlaamse Media Maatschappij een 

naamsverandering doorgevoerd. Vanaf het begin van 2014 heet het bedrijf Medialaan.
227

 

 

6.2.1.1 Aanbod De Persgroep 

Zowel Roularta als De Persgroep hebben elk 50 procent aandeel in de Medialaan. Dit zorgt ervoor dat 

beide controle kunnen uitoefenen over het interne productiehuis van Medialaan. Door de participatie 

in Medialaan kunnen de commerciële televisieomroepen VTM, VTMKzoom, 2BE, JIM en Anne 

gedeeltelijk tot De Persgroep gerekend worden. Sinds de overname van Media ad Infinitum,  kan 

Vitaya aan dit lijstje worden toegevoegd.
228

  

De Persgroep heeft een uitgebreid aanbod van dag- en periodieke bladen. De Persgroep Publishing, de 

dochtermaatschappij van De Persgroep, is de uitgever van de kranten Het Laatste Nieuws, De Nieuwe 

Gazet en De Morgen. Door participatie in Mediafin (50 procent) kan ook De Tijd hieraan worden 

toegevoegd. Daarnaast is De Persgroep eigenaar van magazines Dag Allemaal, Joepie, Goed Gevoel, 

TV Familie, en gratis pers zoals Zone magazines.
229

  

Men kan stellen dat er via de moedermaatschappijen Roularta en De Persgroep dus onrechtstreekse 

verbanden bestaan tussen de geschreven pers en het televisieaanbod van VMMa.
230
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6.2.1.1.1 Het Laatste Nieuws 

Het Laatste Nieuws kent zijn geboorte op donderdag 7 juni 1888.
231

 Deze krant was toen al één van de 

drie bestverkochte kranten met een oplage van 60.000 exemplaren. Het Laatste Nieuws is een 

familiekrant met een selectie van nationaal en internationaal nieuws. Daarnaast beschikt ze over de 

grootste sportredactie van Vlaanderen, waardoor Het Laatste Nieuws ook over een uitgebreide 

sportkrant beschikt.
232

 Met meer dan een miljoen lezers en een marktaandeel van 28% is Het Laatste 

Nieuws anno 2012 de grootste krant van Vlaanderen.
233

 

 

6.2.1.1.2 De Morgen 

De Morgen is de jongste (betalende) krant van Vlaanderen
234

 en wil een brede kijk geven op nieuws. 

Ze staat voor een kritische rapportage over algemeen nieuws, binnenlandse en buitenlandse politiek, 

cultuur, media, financieel economisch nieuws en sport.  Men mikt op een doelgroep die jong en 

hoogopgeleid is, en op zoek is naar een kwalitatieve berichtgeving.
235

 In 2012 beschikte De Morgen 

over een totaal marktaandeel van 6%.
236

 

 

6.2.2  Corelio 

Corelio is ontstaan uit de krantengroep rond De Standaard. Deze verscheen voor het eerst in 1918. De 

Standaard-groep ging in 1976 failliet waardoor De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar 

werden overgenomen door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM). Deze werd opgericht door een 

aantal Vlaamse ondernemers samen met André Leysen. In 2006 werd de naam Vlaamse 

Uitgeversmaatschappij gewijzigd in Corelio. In 2011 vonden er een aantal verschuivingen in de 

verschillende groepsstructuren plaats, vanwege de overname van SBS Belgium door Corelio, 

Waterman&Waterman en Sanoma.
237

 

In het najaar van 2013 werd aangekondigd dat Corelio en Concentra hun Vlaamse kranten en digitale 

printactiviteiten willen bundelen in 'Mediahuis'. Corelio zou hierin voor 62 procent participeren, 

Concentra voor 38 procent. Deze plannen werden gedurende enkele maanden bestudeerd door de 
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Belgische Mededingingsautoriteit, waarna deze zijn uiteindelijke akkoord toekende voor het 

samenwerkingsverband.
238

 1 november 2013 trad de samenwerking tussen beide in werking.
239

 

 

6.2.2.1 Aanbod Corelio/Mediahuis 

Corelio heeft door middel van zijn aandelen in De Vijver Media, de moedermaatschappij van 

productiehuis Woestijnvis, een belangrijke plaats verworven in de productie van Vlaamse 

televisiecontent. De groep werd op die manier mede-eigenaar van de televisiezenders VT4 en VIJFtv. 

Deze zenders werden in 2012 herdoopt tot VIER en VIJF.
240

 

Daarnaast is Mediahuis de uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, 

Sportwereld en de wekelijkse publicaties De Standaard Magazine, dS Weekblad, Het Nieuwsblad 

Magazine en sportmagazine.
241

  

 

6.2.2.1.1 Het Nieuwsblad 

Het Nieuwsblad kent zijn ontstaan in 1927. Het werd een dagblad met een populaire toon, waardoor 

het vanaf het begin reeds een groot succes kende. In 1939 neemt Het Nieuwsblad de populaire 

Sportwereld op.
242

 Het Nieuwsblad legt zich toe op streeknieuws en sport. Dit wordt beschouwd als 

hun sterkste troef.
243

 Met een marktaandeel (volgens oplage) van 25% in 2012 is Het Nieuwsblad het 

tweede grootste dagblad in Vlaanderen.
244
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6.2.2.1.2 De Standaard 

Het eerste nummer van De Standaard verscheen op 4 december 1918 onder toezicht van Alfons Van 

de Perre, Arnold Hendrix en Frans van Cauwelaert. In 1947 richtte Albert De Smaele de NV De 

Standaard op. Dit vennootschap omvatte de kwaliteitskrant De Standaard, het volkse dagblad Het 

Nieuwsblad en het weekblad Ons Volk. Na het faillissement van deze vennootschap volgde een korte 

dramatische periode met onderhandelingen. Enkele Vlaamse industriëlen besloten financiële middelen 

vrij te maken om de krant te redden. Zeven dagen na het faillissement (26 juni 1976) was de 

oprichting van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) een feit. De Standaard kon zo blijven 

overleven en is uitgegroeid tot een succesvolle kwaliteitskrant.
245

 Het dagblad staat voor heldere, 

betrouwbare berichtgeving en kwalitatieve journalistiek.
246

De Standaard verwierf in 2012 een 

marktaandeel van 9% binnen de gehele markt van Vlaamse dagbladen.
247

 

 

6.2.3  De Vijver Media 

De Vijver Media is ontstaan uit De Vijver, de holding boven Woestijnvis. De Vijver werd in 1997 

opgestart door Erik Watté, Wouter Vandenhaute, Jan Huyse en Tom Lenaerts. Tot in 2011 waren 

Corelio met 40 procent en Waterman&Waterman (het bedrijf van Erik Watté en Wouter Vandehaute) 

met 60 procent beide eigenaar van De Vijver. In 2011 werd er een samenwerking tussen Corelio, De 

Vijver en Sanoma opgericht voor de overname van SBS Belgium.
248

 

De Vijver Media is door de overname van SBS Belgium gekroond tot de derde grote speler op de 

televisieomroepmarkt.
249
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6.3 Mediaconcentratie in Vlaanderen 

Kranten die als kleine familiebedrijfjes werden opgericht, groeiden in de twintigste eeuw uit tot grote 

ondernemingen door fusies en participaties met concurrerende bedrijven. Dit waren strategieën om te 

overleven en zo de eigen marktpositie te verstevigen.
250

  In België vonden de eerste grote 

krantenfusies plaats na de Tweede Wereldoorlog.
251

 Vooral vanaf de jaren vijftig is er een 

concentratiestroom in de Belgische dag- en weekbladpers op te merken.
252

 Daarnaast zorgde de 

lancering in de jaren tachtig van nieuwe landelijke en regionale commerciële televisiezenders overal in 

Europa voor meer concurrentie op de reclamemarkt. De commerciële zenders trokken aan de hand van 

hun aantrekkelijk aanbod van content, een deel van de reclame-inkomsten naar zich toe. Als reactie 

hierop gingen de krantenbedrijven allianties aan met de audiovisuele media waaronder commerciële 

radio’s, landelijke en regionale televisiezenders. Al deze factoren hebben in de jaren negentig de 

concentratie van de dagbladsector in de hand gewerkt.
253

 Vlaanderen en Wallonië hadden in 2010 

samen nog slechts vijf grote dagbladgroepen. In vergelijking met 1950 waren er in Vlaanderen nog 

veertien dagbladondernemingen en in Wallonië twintig. De internationale mediamarkt vertoonde 

evenzeer een toenemende oligopolische trend.
254

 In totaal verdwenen er tussen 1950 en 2010 27 

dagbladtitels en werd het aantal zelfstandig persondernemingen in België teruggebracht van 34 tot 

5.
255

 Anno 2013, na de bekendmaking van de samenwerking tussen Corelio en Concentra in 

‘Mediahuis’, blijven er slecht twee uitgeverijen over, namelijk De Persgroep en Mediahuis.
256

 

Zowel in Vlaanderen als Wallonië zijn er voorbeelden terug te vinden van gunstige en ongunstige 

concentratiebewegingen. Concentratie kan als gunstig gepercipieerd worden wanneer het 

overgenomen dagblad de redactionele onafhankelijkheid kan behouden. Wanneer de redactionele 

vorm wordt onderdrukt, is er sprake van verschraling van het pluralisme.
257
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De tabel hieronder geeft de drie krantengroepen in Vlaanderen weer. Er dient echter opgemerkt te 

worden dat het marktaandeel van Corelio en Concentra moet worden opgeteld als gevolg van de 

oprichting van Mediahuis. Dit geeft een totaal marktaandeel van 63% tegenover 37% voor De 

Persgroep. De markt lijkt hier dus zeer geconcentreerd te worden.
258

 

 

Marktaandeel krantengroep 

 2010 2011 2012 

De Standaard 9% 9% 9% 

Het Nieuwsblad + De Gentenaar 24% 24% 24% 

Het Volk 0% 0% 0% 

Totaal Corelio 33% 33% 33% 

    

Het Laatste Nieuws + Nieuwe Gazet 28% 28% 28% 

De Morgen 6% 6% 6% 

De Tijd 3% 3% 3% 

Totaal De Persgroep 37% 37% 37% 

    

Gazet van Antwerpen 10% 10% 10% 

Belang van Limburg 9% 9% 9% 

Metro VL 11% 11% 11% 

Totaal Concentra 30% 30% 30% 

                                          Tabel 4: Marktaandeel krantengroep volgens VRM259  

             

Er zijn heel wat krantentitels in België verdwenen door het alsmaar machtiger worden van grote 

mediagroepen. Nieuwe dagbladen lanceren lijkt in de huidige situatie bijzonder moeilijk. Vanaf de 

jaren vijftig is geen enkel nieuw traditioneel dagblad er nog in geslaagd om een blijvende positie te 

verwerven op de Belgische dagbladmarkt (met uitzondering van Metro).
260

 De persgroepen trachten 

hun positie te verstevigen via participaties in andere media. Deze expansie sluit aan bij de strategieën 

waarbij uitgevers op zoek gaan naar multimedia-integratie.
261

 Steeds meer en meer zenders hebben een 

link met andere media. Er is niet enkel en alleen meer een televisiezender, maar deze zender kan ook 

digitaal via een applicatie bekeken worden.
262

 Het is duidelijk dat de afbakening en grenzen tussen de 

verschillende traditionele mediaplatformen zoals radio, televisie, geschreven pers en internet, 

langzaam maar zeker ook in Vlaanderen aan het vervagen zijn. De klassieke media schuiven in elkaar 
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waardoor nieuwe, geavanceerde vormen ontstaan.
263

 De Vlaamse mediagroepen hebben vandaag een 

crossmediaal aanbod. Ze bieden producten/diensten aan in meerdere segmenten van de markt en in 

meerdere fasen van de toegevoegde waardecreatie. Daarnaast gaan deze ook onderlinge allianties aan 

om producten samen te commercialiseren.
264

  

Twee belangrijke concentratietrends in het Vlaamse medialandschap van de voorbije drie jaar 

verdienen de nodige aandacht: enerzijds de overname van SBS zenders VT4 en VIJFtv, nu VIER en 

VIJF, door De Vijver Media, anderzijds de oprichting van Mediahuis zoals eerder vermeld. 

 

6.3.1 VT4 wordt VIER 

Een eerste mijlpaal voor de Vlaamse mediasector was ongetwijfeld de overname van televisiezenders 

VT4 en VIJFtv in september 2011. Dit heeft voor een grote verandering gezorgd in het 

medialandschap.
265

 4 december 2010 bevestigt CEO Thomas Ebeling de mogelijke verkoop van de 

SBS-zenders VT4 en VIJFtv. In 13 januari 2011 worden beide televisiezenders te koop gesteld. 

Mogelijke kanshebbers waren RTL, Sanoma, Woestijnvis en Concentra.
266

 Wanneer de RTL Group in 

april 2011 beslist om niet langer te bieden op VT4 en VIJFtv, wordt de overname door De Vijver 

Media een feit.
267

 Uit de samenwerking tussen het productiehuis Woestijnvis, de omroeporganisatie 

SBS Belgium en de mediabedrijven Sanoma en Corelio, ontstond zo de holding De Vijver Media. 

Deze samenwerking zorgt ervoor dat verschillende ondernemingen, die elk sterk zijn in één of meer 

mediaplatformen, worden aaneengekoppeld.
268

 Op 17 september 2012 vindt de officiële start van de 

nieuwe televisiezender VIER plaats. De concurrerende televisieomroepen gaan als reactie hierop 

aanpassingen doorvoeren in programmaschema’s, alsook investeren in kwaliteitsvolle lokale 

producties.
269
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6.3.2 Mediahuis 

Een tweede mijlpaal, en wellicht de belangrijkste voor de geschreven pers, is de joint venture tussen 

Concentra en Corelio die aangekondigd werd in juni 2013, en resulteert in de oprichting van 

Mediahuis.
270

 Het doel van deze joint venture is de Vlaamse kranten en digitale uitgeefactiviteiten 

samen te bundelen om zo ruimte te creëren voor investeringen in productverbeteringen én de verdere 

uitbouw van digitale activiteiten.
271

 Corelio met dagbladen Het Nieuwsblad en De Standaard, 

participeert voor 62% in Mediahuis. Concentra met dagbladen Gazet van Antwerpen en Het Belang 

van Limburg, heeft de resterende 38%.
272

  

De Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten heeft in tegenstelling tot de Belgische 

Mededingingsautoriteit geen twijfels bij deze joint venture. De samenwerking zou noodzakelijk zijn 

voor het behoud van diversiteit en zou de kwaliteit van de geschreven media enkel begunstigen.
273

 Tot 

slot beklemtoont Ingrid Lieten dat twee krantengroepen het absolute minimum is voor het Vlaamse 

Medialandschap.
274

  

Op 25 oktober 2013 werd de uiteindelijke goedkeuring gegeven door de Belgische 

Mededingingsautoriteit voor de oprichting van Mediahuis.
275

 Door deze samenwerking wordt De 

Persgroep van de troon gestoten als grootste krantenbedrijf van Vlaanderen. Het bestaan van slechts 

twee krantenbedrijven in Vlaanderen is een feit.
276
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6.3.3 Regelgeving mediaconcentratie in Vlaanderen 

In vele Europese landen heeft men wetten over crossmedialisering ingevoerd om tegen te gaan dat 

dag- en weekbladuitgevers onbeperkt zouden participeren in audiovisuele media of vice versa. 

Hiermee wil men grote machtsconcentraties van bepaalde mediagroepen uitsluiten.
277

 Concentratie is, 

zoals in vele Europese landen, onderworpen aan het mededingingsrecht. Dit moet beletten dat fusies 

de mededinging zouden verhinderen of verstoren.
278

 

Regelgeving inzake persconcentratie situeert zich op drie niveaus: Europees niveau, federaal niveau en 

gemeenschapsniveau. Op gemeenschapsniveau blijft de bevoegdheid inzake concentratie en 

mededinging beperkt, en is een afstemming tussen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en de 

federale Raad voor de Mededinging noodzakelijk.
279

 De VRM is een onafhankelijke bewaker van de 

Vlaamse audiovisuele media. Die ziet erop toe dat de mediaregelgeving in Vlaanderen nageleefd 

wordt. Zijn taak bestaat erin om klachten omtrent mogelijke inbreuken op regelgeving te 

behandelen.
280

  

Concentratie is ook een federale bevoegdheid, geregeld door de Raad voor de Mededinging. Dit is een 

administratief rechtscollege, ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. De Raad neemt 

de beslissingen, en wordt bijgestaan door de Dienst Mededinging die de onderzoeken leidt.
281

  De 

Raad heeft uiteenlopende bevoegdheden, waaronder het al dan niet toekennen van goedkeuring van 

fusie.
282

 Zij nemen beslissingen op basis van de verslagen van onderzoeken opgesteld door de 

Dienst.
283

 Merkwaardig is wel dat deze Raad evenwel nog nooit een fusie geweigerd heeft. In bepaalde 

gevallen werden er wel voorwaarden opgelegd.
284

  

De regelgeving inzake media en mededinging wordt steeds meer bepaald door de Europese Unie. Hier 

heeft de Europese Commissie een zeer grote bevoegdheid en kan deze rechtstreeks optreden in 

dossiers over de wettelijkheid of wenselijkheid van fusies, onafhankelijk van Raad en Parlement.
285

 Zo 

is de Europese Commissie naast een uitvoerende en toezichthoudende instantie ook een wetgevende 

instantie.
286

 De hoofddoelstelling bepaalt dat er binnen de interne markt geen concurrentievervalsing 

mag optreden door fusies, kartelvorming of staatsteun. De Commissie stelt dus een marktgericht 

beleid voorop. Het behoud van pluralisme en diversiteit behoort niet tot haar bevoegdheid en laat ze 
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over aan de nationale overheden. Het komt er met andere woorden op neer dat de EU-lidstaten zelf 

interne maatregelen kunnen opleggen betreffende concentratie. De Commissie zal die aanvaarden als 

de interne EU-markt inzake mededinging niet wordt verstoord.
287

 

Een beleid om persconcentratie te beperken heeft België echter niet. Er is dus geen specifieke 

wetgeving voor de pers, en er zijn daarnaast ook geen beperkingen op crossmedialisering ingevoerd. 

Integendeel, België heeft zelfs wettelijke maatregelen getroffen om de participaties van de dag- en 

tijdschriftengroepen in de eerste commerciële televisiezenders te verplichten. Bij het opstarten van 

VTM moest minstens 51  procent van het kapitaal in handen zijn van de Vlaamse uitgevers van 

dagbladen en tijdschriften. Deze verplichting was echter strijdig met de Europese regelgeving 

(Richtlijn Televisie Zonder Grenzen) en werd in 1998 opgeheven.
288
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6.4 Crossmedialisering en crosspromotie in Vlaanderen 

In de Vlaamse mediasector zijn er steeds meer nieuwe voorbeelden van crossmedialiteit en 

convergentie te herkennen.
289

 De Vlaamse ondernemingen die aanwezig zijn op de televisiemarkt, 

hebben door convergentie ook activiteiten die zich buiten de televisiewereld afspelen. Zo zijn de VRT 

en Medialaan al langer niet enkel en alleen maar televisie, maar hebben zij ook radio- en 

internetactiviteiten. De overname van de toenmalige televisiezenders VT4 en VIJFtv (nu VIER en 

VIJF), laat ook Corelio en Sanoma toe om crossmediaal aanwezig te zijn op de Vlaamse 

mediamarkt.
290

 

Een voorbeeld van crossmedialisering in Vlaanderen is te vinden bij het magazine Humo. Humo, wat 

initieel een magazine was, is uitgebreid naar een magazine met website waarop consumenten Humo-

content kunnen lezen, een Humo-applicatie, webradio en televisieprogramma’s van Humo. Het 

tijdschrift Story bevindt zich in een vergelijkbare situatie. Het magazine beschikt intussen over de 

website storymagazine.be, het programma Storywood en het radiostation Story FM.
291

  Deze 

radiozender zal cd’s van Vlaamse artiesten uitbrengen en promoten. Op die manier probeert men de 

Vlaamse artiesten aan zich te binden.
292

 Tot slot is er het voorbeeld van Libelle, dat op 15 augustus 

2013 een eigen televisiekanaal heeft opgericht. Sanoma wil op deze manier haar positie binnen de 

Vlaamse magazinemarkt uitbreiden met activiteiten op andere mediaplatformen.
293

 

Daarnaast is er de  komst van een crossmediaal advertentieplatform ‘The Pool’ ontwikkeld door De 

Vijver Media. Dit laat adverteerders toe om hun producten tegelijkertijd op verschillend media te 

promoten. Een adverteerder zal dus gelijktijdig promotie kunnen voeren via televisie, en de 

weekbladen Humo, en Dag Allemaal.
294

 

Er werd ook op Vlaamse bodem onderzoek verricht naar crosspromotie. In 2014 verscheen er een 

onderzoek onder leiding van professor Koen Panis, waarbij onderzocht werd of crossmedia- 

concentratie zich al dan niet vertaalt in crosspromotie. Hiervoor werden krantenartikels uit vier 

Vlaamse dagbladen geanalyseerd over een periode van drie jaar (2006, 2009, 2012). Uit de resultaten 

blijkt dat deze kranten duidelijk meer rapporteren over eigen zenders. Zo zal De Persgroep zich meer 

toespitsen op rapportage rond zenders van VMMa. Daarnaast is het ook opvallend dat De Persgroep 

minder verslag uitbrengt over zijn grootste concurrent, de VRT. Na de overname van de SBS-zenders 

is er een algemene stijging waar te nemen in rapportage bij zowel de dagbladen van Corelio als bij de 
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dagbladen van De Persgroep. Het onderzoek maakte daarnaast ook een onderscheid qua berichtgeving 

tussen de populaire kranten, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, en de kwaliteitskranten, De 

Standaard en De Morgen. Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteitskranten vaker rapporteren over de 

VRT-zender Canvas. De populaire kranten daarentegen berichten meer over commerciële 

televisiezenders zoals VTM, VIER...
295
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7. Journalistiek anno 2014 

Er zijn steeds minder spelers aanwezig op de mediamarkt. Dit resulteert zoals eerder vermeld in 

mogelijk minder diversiteit en een vermindering van journalistieke kwaliteit.
296 297

 De druk op 

journalisten door machtige en rijke organisaties kan enorm zijn.
298

 In elk sociaal systeem kan het 

nieuws aanzien worden als een reflectie van de machtsstructuren van de maatschappij. Alle media 

dienen een ‘master’.
299

  

 

7.1 Autonomie van Belgische journalisten 

Uit een onderzoek, uitgevoerd in 2013, van de Universiteit Gent en de Université Libre de Bruxelles 

naar het profiel van de Belgische journalisten, blijkt dat men zeer positief is wanneer het gaat om 

professionele autonomie. 44% van de ondervraagden is van mening dat zij over zeer veel vrijheid 

beschikken. Eén derde bevestigt bijna volledige autonomie te krijgen. Slecht 2% stelt dat ze geen 

mogelijke vorm van vrijheid hebben.
300

 Uit een onderzoek naar journalistieke autonomie in 

Vlaanderen, dat werd uitgevoerd in 2012 in opdracht van het kabinet van de Vlaamse minister van 

Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, is echter wel gebleken dat 

journalisten onder hoge werkdruk staan. Dit heeft gevolgen voor hun autonomie, alsook de 

commercialiseringstendens. Daarnaast stellen ze vast dat slechts een kleine meerderheid, namelijk 

55% van de journalisten tevreden is over de autonomie wanneer het gaat om commerciële belangen in 

het eigen mediabedrijf.
301

 

 

 

 

 

 

                                                   
296 SHAH (A.). Media Conglomerates, Mergers, Concentration of Ownership. S.l., Global Issues, January 02 2009 [Online] 
http://www.globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of-ownership, zie bijlage 4 
[29.04.2014] 
297 WILLIAMS (G.). European Media Ownership: Threats on the Landscape. Brussels, European Federation of Journalists, 
Brussels, 2002,  p. 4. 
298 HESMONDHALGH (D.). The Cultural Industries. London, Sage Publications, 2007, p. 203. 
299 DEMERS (D.), VISWANATH (K.). Introduction: Mass media from a macro social perspective, in: DEMERS (D.), 
VISWANATH (K.), eds. Mass media, social control and social change. Ames, Iowa State University Press, 1999,  p. 5-6. 
300 RAEYMAECKERS (K.), HEINDERYCKX (F.), DE VYUST (S). De Belgische journalist in 2013: een zelfportret. Gent, 
Academia Press, 2013,  p. 28. 
301 DE KEYSER (J.). Journalistieke autonomie in Vlaanderen. S.l., Kabinet van de Vlaamse minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, 2012,  p. 84. 

http://www.globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of-ownership


58 

 

Ondanks deze bovenstaande resultaten die aantonen dat journalisten over veel autonomie beschikken, 

beweert Georges Timmerman, een oud-redacteur van de Vlaamse krant De Morgen, het volgende in 

een artikel dat verscheen op Apache.be: 

“Van Thillo wil dat alle kranten in hun eigen segment marktleider worden, dus het model van 

Het Laatste Nieuws moet ook naar andere titels worden overgeplaatst. Die krant wordt 

volledig topdown gemaakt. Iedere ochtend vindt iedere journalist op zijn computer een mail 

met daarin de opdracht: ik wil dit verhaal, met deze foto, deze titel, dit aantal woorden en op 

deze plek." 
302

 

Ook Luc van der Kelen, politiek hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, bevestigt dat de journalisten 

duidelijke instructies krijgen. Paul Daenen, de hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws is heel erg 

betrokken bij de krant. Zo is er elke ochtend een vergadering waar iedereen voorstellen mag doen. 

Sommige worden uitgevoerd, andere niet. Daarnaast beweert Georges Timmerman dat de kranten van 

De Persgroep in functie staan van het televisiegebeuren. Het Laatste Nieuws schrijft daarom veel over 

televisiemensen, om zo de impact van de televisiezender VTM te versterken. Daarnaast schrijven De 

Persgroep kranten vaak negatief over de VRT. Als reactie op dit artikel, schreef Van Thillo het 

volgende: 

“De journalistieke onafhankelijkheid van al onze dagbladen is volledig gewaarborgd binnen 

onze groep. Dat er over de indeling, de opmaak en de manier van werken gesproken wordt, is 

wel juist maar dat is iets gans anders. We praten over hoe de krant gemaakt wordt, maar niet 

over wat er moet in staan. Los van het feit dat we heel erg geloven in journalistieke 

onafhankelijkheid, willen we getalenteerde journalisten aan ons binden. Door te doen wat u 

beweert, zouden we ze wegjagen. 

De bewering dat onze kranten belangrijk zouden zijn om de andere media van de groep te 

ondersteunen, is volledig uit de lucht gegrepen. Dit zou een fundamentele inbreuk op de 

journalistieke onafhankelijkheid betekenen en die is ook voor televisiejournalisten 

gegarandeerd.”
 303

 

  

                                                   
302 SANDERS (M.). Wie bezit het nieuws? De doortocht van De Persgroep in Nederland. S.l., Apache, 27 januari 2012 
[Online] http://www.apache.be/2012/01/27/wie-bezit-het-nieuws-de-doortocht-van-de-persgroep-in-nederland/, zie bijlage 4 
[17.02.2014] 
303 IBIDEM. 

 

http://www.apache.be/2012/01/27/wie-bezit-het-nieuws-de-doortocht-van-de-persgroep-in-nederland/


59 

 

EMPIRISCH ONDERZOEK 

 

Na de literatuurstudie waarin de trends naar mediaconcentratie, crossmedialisering en crosspromotie in 

Vlaanderen in detail behandeld werden, wordt het empirisch luik van deze masterproef gespecificeerd. 

De centrale vraag binnen deze masterproef luidt: “Wat is de invloed van mediaconcentratie en 

crossmedialisering op de nieuwsinhouden?” Er wordt getracht om hierop een antwoord te formuleren 

door de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze worden hieronder alvast 

uiteengezet. Daarnaast wordt het onderzoeksplan verduidelijkt, waarbij er uitgebreid aandacht wordt 

besteed aan de onderzoeksmethode. Dit behelst een verklaring voor de gekozen onderzoeksmethode, 

de steekproeftrekking, steekproefgrootte en de selectie van artikels. Tot slot wordt ook het 

meetinstrument toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enerzijds een uiteenzetting over de 

fouten en problemen die zich kunnen voordoen tijdens het onderzoek betreffende het verzamelen en 

registeren van de gegevens en anderzijds hoe de data achteraf zullen worden geanalyseerd.  

 

1. Methodologie en aanpak 

1.1 Probleemstelling 

Uit literatuur blijkt dat mediabedrijven als gevolg van digitalisering en convergentie, steeds op zoek 

zijn naar nieuwe businessmodellen om zich te wapenen tegen deze trend. Fusies en joint ventures 

kunnen een oplossing bieden tegen de onzekerheden waarmee de mediabedrijven vandaag 

geconfronteerd worden. Tot op heden zijn er in Vlaanderen slechts twee grote persmediagroepen, 

namelijk Mediahuis en De Persgroep. De vraag zou gesteld kunnen worden of dit zorgt voor een 

bedreiging van diversiteit in nieuwsinhoud en of er crossmedialiteit waar te nemen is in de inhoud. 

Promoten de mediagroepen eigen producten veelal meer dan deze van de concurrent en is er dus 

zelfpromotie op te merken in de nieuwsinhoud van deze mediagroepen waarbij de berichtgeving 

gunstiger is voor eigen mediaproducten? Een extra toevoeging behandelt de mate waarin en de manier 

waarop voor en na de periode van overname van VT4 wordt gerapporteerd over eigen televisiezenders 

of programma’s door de Vlaamse dagbladen van Mediahuis en De Persgroep. 
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1.1.1  Onderzoeksvragen en hypotheses 

Het onderzoek wordt opgebouwd rond drie hypotheses. Als eerste hypothese zou men kunnen stellen 

dat de Vlaamse mediabedrijven eerder geneigd zijn om eigen mediaproducten meer te promoten in 

eigen dagbladen dan concurrerende mediaproducten. Uit literatuur blijkt immers dat de 

mediabedrijven vaker eigen mediaproducten promoten dan concurrerende mediaproducten.  

De tweede hypothese heeft betrekking op de manier waarop er wordt gerapporteerd. Er zou 

verondersteld kunnen worden dat mediabedrijven eerder negatief rapporteren over concurrerende 

mediaproducten. De toon van berichtgeving over een nieuwsfeit zou dus kunnen variëren naargelang 

de betrokkenheid van een mediagroep tot het nieuwsfeit. Ook dit vloeit voort uit de bovenstaande 

literatuur. Mediabedrijven zouden in de berichtgeving rekening houden met eigen bedrijfswaarden en 

eigen bedrijfsbelangen.  

De derde hypothese houdt verband met een gebeurtenis die geleid heeft tot een verandering in het 

medialandschap. Men zou kunnen veronderstellen dat de overname van de zenders VT4 en VIJFtv 

door De Vijver Media, invloed heeft gehad op de berichtgeving over eigen en concurrerende 

mediaproducten in de dagbladen van Mediahuis  

Deze hypotheses genereren volgende onderzoeksvragen.  

Onderzoeksvraag 1: In welke mate verschijnen er berichten over eigen en concurrerende 

mediaproducten in de Vlaamse dagbladen?  

Onderzoeksvraag 2: Wat is de toon van de berichtgeving omtrent eigen en concurrerende 

mediaproducten in de Vlaamse dagbladen? 

Onderzoeksvraag 3: Is er een verschil op te merken in de mate van berichtgeving in de Vlaamse 

dagbladen voor en na de start van de nieuwe televisiezenders VIER en VIJF? Is er sprake van 

zelfpromotie in de berichtgeving rond deze mediaproducten? 

Daarnaast kan men zich ook afvragen of er verschil in berichtgeving is in populaire kranten en in 

kwaliteitskranten. Het gaat hier enerzijds om Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, anderzijds om 

De Standaard en De Morgen. 

Onderzoeksvraag 4: Is er een verschil in berichtgeving omtrent mediaproducten bij de populaire 

kranten en kwaliteitskranten? 

Er wordt getracht om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen aan de hand van een 

kwantitatieve inhoudsanalyse van krantenartikels. Op die manier zullen de hypotheses worden 

aanvaard of verworpen.  
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1.2 Onderzoeksplan 

1.2.1 Onderzoeksmethode 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de bovenstaande onderzoeksvragen, wordt er gebruik 

gemaakt van een inhoudsanalyse van kwantitatieve aard. Deze onderzoeksmethode is een belangrijke 

vorm van sociaalwetenschappelijk onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van specifiek 

onderzoeksmateriaal, namelijk communicatieproducten zoals toespraken, verhalen, 

krantenartikels…
304

 Berelsons definitie van inhoudsanalyse wordt in deze scriptie als 

standaarddefinitie beschouwd: 

 “Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantative 

 description of the manifest content of communication.”
305

 

 

Centraal bij inhoudsanalyse staat de ‘tekst’, zoals die in de media-inhoud naar voren komt. Kort 

omschreven heeft inhoudsanalyse betrekking op wat er in de media-inhouden wordt uitgedrukt.
306

 

Deze media-inhouden zijn in de eerste plaats niet bedoeld om geanalyseerd te worden door 

onderzoekers, maar willen gelezen, geïnterpreteerd en begrepen worden door doorsneelezers.
307

 Door 

analyse wil men het doel, de motieven en andere karakteristieken van de mediabedrijven trachten te 

onthullen, die gereflecteerd worden in de media-inhoud.
308

 

In tegenstelling tot andere onderzoeksmethoden zoals kwalitatief onderzoek, waarbij het interview 

centraal staat, wordt er bij inhoudsanalyse nagenoeg geen inbreuk gedaan op de gewone gang van 

zaken. Zo zal er ‘natuurlijk’, ‘feitelijk’ materiaal worden gebruikt (krantenartikels) waardoor de 

onderzoeker geen enkele invloed heeft op inhoud en vorm van de data. Daarnaast is inhoudsanalyse 

een selectieve, doelgerichte lezing van het materiaal op basis van een bepaalde vraagstelling,
309

 

waarbij de inhoud zal worden ingedeeld in categorieën.
310

 

Deze masterproef wil nagaan hoeveel er in de vier verschillende Vlaamse kranten werd gerapporteerd 

over eigen en concurrerende mediaproducten. Om de onderzoeksvragen in deze scriptie te kunnen 

beantwoorden, zal dus een kwantitatieve analyse van krantenartikels worden uitgevoerd. Hieronder 

wordt deze onderzoeksmethode verduidelijkt. 

 

                                                   
304 WESTER (F.). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg, Coutinho, 1991, p. 109-110. 
305 BERELSON (B.). Content analysis in communication research. Amsterdam, Free Press, 1952, p. 18. 
306 DEN BOER (D.). Methodologie en statistiek voor Communicatie-onderzoek. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2005, p. 123.   
307 KRIPPENDORFF (K.). Content Analysis. An introduction to its methodology. London, Sage Publications, 2012, p. 36. 
308 BERELSON (B.). Op Cit., 1952, p. 18. 
309 WESTER (F.). Inhoudsanalyse: theorie en praktijk. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, p. 12- 16.   
310 WEBER (R.P.). Basic Content Analysis. Nummer 49. London, Sage Publications, 1990, p. 12. 
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1.2.1.1 Kwantitatieve inhoudsanalyse 

Volgens Berelson gaat inhoudsanalyse steeds uit van een kwantitatieve onderzoeksmethode. Er moet 

een grote hoeveelheid materiaal op kwantificerende wijze worden geanalyseerd om zo een antwoord te 

kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.
311

 De inhoud van teksten wordt op die manier omgezet 

naar cijfers, die door middel van statistische bewerkingen kunnen worden geanalyseerd en 

geïnterpreteerd.
312

 Het analyseren van teksten gebeurt op systematische wijze door middel van een 

codeboek. Dit codeboek wordt dan op alle delen van het onderzoeksmateriaal toegepast.
313

 Het doel 

bestaat erin de trends en veranderingen vast te stellen die zich over een tijdsperiode van vier jaar 

voordoen binnen de inhoud van de dagbladen.
314

 

Een groot voordeel bij een kwantitatieve inhoudsanalyse is de grote hoeveelheid aan materiaal dat kan 

worden onderzocht. Vaak wordt er op dit materiaal echter niet diep genoeg ingegaan, zodat de analyse 

ervan zich beperkt tot het oppervlakkige betekenisniveau.
315

 

 

1.2.2  Steekproeftrekking en steekproefgrootte 

De steekproeftrekking gebeurt weloverwogen, dus wordt er gebruik gemaakt van een selecte 

theoretische steekproef of een doelgerichte steekproef. De eenheden worden geselecteerd in een 

bepaalde tijdspanne, op basis van bijzonderheid en informatierijke content. Er volgt achteraf een 

diepgaande bestudering van deze eenheden.
316

 Deze steekproef laat toe dat er zelf materiaal kan 

worden geselecteerd wat de beste antwoorden oplevert op de onderzoeksvragen.
317

 Vier Vlaamse 

dagbladen worden hiervoor geselecteerd zijnde twee dagbladen van De Persgroep, namelijk Het 

Laatste Nieuws en De Morgen en twee dagbladen van Mediahuis: Het Nieuwsblad en De Morgen. 

De waarnemingsperioden voor de inhoudsanalyse is vrij te bepalen door de onderzoeker. Het 

onderzoeksmateriaal is passief en kan verscheidene keren opnieuw geraadpleegd worden.
318

 Er is 

daarnaast ook een grote hoeveelheid materiaal (kranten) beschikbaar, zodat een selectie zich 

opdringt.
319

 Door hun dominante karakter hebben dagbladen de nodige aandacht gekregen in studies 

rond de manier waarop dagbladen efficiënt kunnen worden geanalyseerd. Stempel besloot dat een 

analyse over twaalf dagen of twee weken genoeg zou zijn om de jaarlijkse inhoud van een krant te 

                                                   
311 WESTER (F.). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Almere, Coutinho, 1995, p. 135. 
312 KORZILIUS (H.). De kern van survey-onderzoek. Assen, Uitgeverij Van Gorcum, 2000,  p. 5. 
313 WESTER (F.). Op Cit., 1995, p. 135. 
314 WESTER (F.). Inhoudsanalyse: theorie en praktijk. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2006, p. 20.   
315 DE BRUIN (J.). De spanning van seksualiteit: plezier en gevaar in jongerenbladen. Amsterdam, Het Spinhuis, 1999, p. 
19. 
316 BRASTER (J.). De kern van case-study’s. Assen, Van Gorcum, 2000, p. 88.   
317 SAUNDERS, LEWIS & THORNHILL. Methoden en Technieken Van Onderzoek. Amsterdam, Pearson Education, 2004, 
p. 185.   
318 WESTER (F.). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg, Coutinho, 1991, p. 87. 
319 IDEM, p. 113. 



63 

 

representeren. Voor een analyse van dagbladen verspreid over vijf jaar, zou volgens Lace et al, negen 

weken voldoende zijn om een representatieve weergave te geven van de inhoud die verschenen is over 

deze vijf jaar (waarvan elk jaar twee weken dienen geanalyseerd te worden).
320

 

Gebaseerd op het bovenstaande, wordt volgend schema gehanteerd voor de steekproeftrekking. Er 

worden telkens twee weken per jaar vier Vlaamse dagbladen geanalyseerd. Deze weken zijn 

willekeurig gekozen. Er werd voor de maand februari en oktober geopteerd om zo de meest neutrale 

kijk op de berichtgeving weer te geven. De maanden waarin belangrijke verschuivingen in het 

medialandschap plaatsvonden en die dus een vertekend beeld zouden kunnen geven, werden op die 

manier geëlimineerd.  

 

 

1.2.3  Selectie van artikels 

Het onderzoeksmateriaal, in het bijzonder de krantenartikels, zal worden verworven via de online 

database GoPress. Deze database laat de studenten en docenten toe om online kranten en tijdschriften 

te lezen, archieven te doorzoeken...
321

  De dagbladen die worden opgenomen in de studie zijn enerzijds 

de dagbladen van De Persgroep, namelijk Het Laatste Nieuws en De Morgen, anderzijds twee 

dagbladen van Mediahuis zijnde Het Nieuwsblad en De Standaard. De dagbladen zullen over een 

periode van vier jaar worden geanalyseerd met betrekking tot nieuwsinhoud waarin de televisiezenders 

VTM, 2BE, VIER (VT4), VIJF (VIJFtv), Eén en Canvas vermeld worden, beginnende bij februari 

2010 tot en met oktober 2013.  

De zendernamen worden ingegeven als zoekterm, om zo alle gerelateerde artikels te kunnen 

verzamelen. 

 

 

 

 

                                                   
320 RIFFE (D.), LACY (S.) & FICO (F.G.). Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research. 
London, Lawrence Erlbaum associates, publishers, 2005, p. 113-114. 
321 GOPRESS. FAQ. S.l., Gopress, s.d. [Online] http://academic.gopress.be/nl/faq, zie bijlage 4 [16.02.2014] 

     2010        2011       2012     2013 

Feb. Okt. Feb. Okt. Feb. Okt. Feb. Okt. 

Week 2 

(8-14) 

Week 4 

(18-24) 

Week 2 

(7- 13) 

Week 4 

(17-23) 

Week 2 

(6-12) 

Week 4 

(22-28) 

Week 2 

(4-10) 

Week 4 

(21-27) 

Tabel 5: Overzicht periode analyse 

http://academic.gopress.be/nl/faq
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1.2.4  Opstellen van meetinstrument (codeboek) 

Voor de analyse van de krantenartikels werd er een codeboek opgesteld. Het kan gedefinieerd worden 

als een lijst met afspraken waarin wordt bepaald hoe de vragen worden vertaald in variabelen en hoe 

de antwoorden dienen gecodeerd te worden.
322

  Dit codeboek bestaat uit zowel identificatievariabelen, 

vormgevingsvariabelen als inhoudelijke variabelen. Door deze kenmerken op te nemen in de analyse, 

wordt de onderzoeker in staat gesteld om de kwaliteit van berichtgeving te beoordelen.
323

 Het 

codeboek bestaat uit vragen die gericht zijn op reconstructie van betekenissen in het materiaal.
324

 Het 

kan geraadpleegd worden in bijlage 2. Er werden ook algemene richtlijnen omtrent het codeboek 

opgesteld. Deze kunnen teruggevonden worden in bijlage 1. 

 

1.3 Verzamelen en registreren van gegevens 

1.3.1  Fouten en problemen op niveau van de codeur en codering 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijke kwaliteitscriteria wanneer men een onderzoek zo 

representatief mogelijk tracht uit te voeren.
325

 Validiteit kan worden omschreven als het meten wat je 

nastreeft te meten.
326

 
327

 Betrouwbaarheid slaat terug op de objectiviteit van de codeur. De analist moet 

een zo objectief mogelijke omschrijving kunnen geven van de geanalyseerde inhoud.
328

 Wanneer een 

onderzoek wordt uitgevoerd door verscheidene codeurs is het alsook van belang dat alle codeurs op 

gelijke manier coderen.
329

 Aangezien er in dit onderzoek maar een codeur is, dit echter niet van 

toepassing. 

 

 

 

 

 

                                                   
322 SMITS (J.) en EDENS (R.). Onderzoek met SPSS en Excel. Amsterdam, Pearson Education, 2006, p. 11. 
323 STAES (L.). Berichtgeving over allochtonen en aanverwante thema’s in de Vlaamse pers, in: D’HAENENS (L.) en 
SAEYS (F.), eds. Media & Multiculturalisme in Vlaanderen. Gent, Academia Press Gent, p. 94. 
324 WESTER (F.). Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg, Coutinho, 1991, p.110 
325 KORZILIUS (H.). De kern van survey-onderzoek. Assen, Uitgeverij van Gorcum, 2000, p. 21. 
326 IDEM, p. 25. 
327 WEBER (R.P.). Basic Content Analysis. London, Sage Publications, 1985, p. 15. 
328 BERELSON (B.). Content analysis in communication research. Amsterdam, Free Press, 1952, p. 171. 
329 WEBER (R.P.). Op Cit., 1990, p. 15. 
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1.3.2 Data-analyse 

De data-analyse gebeurt op basis van de reeds verzamelde gegevens. Tijdens de analyse werden alle 

variabelen gedefinieerd, de verzamelde gegevens gecodeerd in Excel-bestanden en opgeslagen op de 

computer. Deze gegevens werden achteraf in SPSS ingelezen en geanalyseerd.
330

 SPSS kan 

gedefinieerd worden als:  

 “Een programma waarmee alle gangbare statistische procedures kunnen worden 

 uitgevoerd.”
331

 

Het programma SPSS kan doorgaans vergeleken worden met een snelle en uitgebreide rekenmachine 

met veel mogelijkheden om statistische bewerkingen te maken.
332

 Er moet tevens een gegevensbestand 

gecreëerd worden. De indicatoren (vragen uit het codeboek) worden dan omgezet in variabelen. De 

vragen worden vertaald naar variabelen door het vaststellen van de waarden. Elke vraag wordt 

omgezet in een of meer variabelen en elk mogelijk antwoord op deze vraag krijgt een code.
333

 

 

 

 

  

                                                   
330 KORZILIUS (H.). De kern van survey-onderzoek. Assen, Uitgeverij van Gorcum, 2000,  p. 91. 
331 TE GROTENHUIS (M.) & MATTHIJSSEN (A.). Basiscursus SPSS. AA Assen, Uitgeverij Van Gorcum, 2011, p. 11. 
332 IBIDEM. 
333 KORZILIUS (H.). Op Cit., 2000,  p. 93. 
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2. Resultaten 

2.1 Algemeen 

Voor het onderzoek werden er in totaal 1144 artikels geanalyseerd. Om een algemeen beeld te 

schetsen over de verdeling van de gegevens, worden hieronder enkele frequentietabellen weergegeven.  

 

 Het Laatste Nieuws 422 36,9% 

Het Nieuwsblad 420 36,7% 

De Standaard 150 13,1% 

De Morgen 152 13,3% 

                                            Tabel 6: Artikels per krant 

 

Het is opmerkelijk dat zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad ongeveer evenveel artikels 

publiceren waarin zendernamen voorkomen. 36,9% van alle geanalyseerde artikels werden 

gepubliceerd door Het Laatste Nieuws. Het Nieuwsblad neemt 36,7% voor zijn rekening. Daarentegen 

kunnen we een groot verschil opmerken bij de kwaliteitskranten De Standaard en De Morgen. 150 

artikels, of 13,1% van alle artikels werden teruggevonden in De Standaard. Voor De Morgen werden 

er 152 artikels in de analyse opgenomen, goed voor 13,3% van het totaal aantal geanalyseerde artikels. 

Door deze discrepantie kan er onmogelijk zomaar een vergelijking worden gemaakt tussen deze vier 

kranten. Daarom tracht dit onderzoek zich toe te spitsen op de relatieve verhoudingen, zodat dit 

vergelijking mogelijk maakt.  

 2010 2011 2012 2013 Totaal 

 Het Laatste Nieuws  91 75 118 138 422 

 21,5% 17,8% 28,0% 32,7%  

Het Nieuwsblad  98 105 94 123 420 

 23,3% 25,0% 22,4% 29,3%  

De Standaard  46 21 25 58 150 

 30,6% 14,0% 16,7% 38,7%  

De Morgen  30 25 53 44 152 

 19,7% 16,5% 34,9% 28,9%  

   Totaal  265 226 290 363  

                                                                                                       Tabel 7: Jaar verschijning artikels 

 

N=114
4 

N= 1 144 
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Wanneer er een indeling wordt gemaakt volgens de periode waarin de artikels verschenen, kunnen we 

concluderen dat in 2013 het meeste artikels verschenen zijn over zenders, programma's of artikels met 

vermeldingen van een zender: 363 artikels in 2013, tegenover 265 artikels in 2010. Algemeen kunnen 

we stellen dat het aantal krantenartikels is toegenomen in elk geanalyseerd dagblad. Of deze 

verschillen al dan niet significant zijn, wordt verder in dit onderzoek toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de analyse werden ook artikels opgenomen die verschenen in de bijlagen van de dagbladen. Om 

deze artikels te kunnen onderscheiden van de andere, is er daarom een opdeling gemaakt tussen beide. 

Het aantal artikels in de bijlagen bleef echter beperkt voor Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en De 

Morgen. In de kwaliteitskrant De Standaard werden er 67 artikels (44,7%) teruggevonden in de 

bijlagen. We kunnen dus vaststellen dat bijna de helft van de artikels over zenders, programma's en 

televisiepersoonlijkheden verschijnen in de bijlagen van dit dagblad. 

Tot slot werden de krantenartikels ingedeeld volgens vier onderwerpen. Enerzijds kan er worden 

bericht over een specifieke zender of meerdere zenders. Daarnaast kan er ook gerapporteerd worden 

over een programma of televisiepersoonlijkheid. Artikels waarin een zender, programma of 

televisiepersoonlijkheid enkel werd vermeld, en waarbij de inhoud dus geen betrekking heeft op een 

zender/programma/televisiepersoonlijkheid, werden gecategoriseerd onder 'Andere'.  

Er werden vooral artikels met betrekking tot programma's geanalyseerd. Slechts 5,9% en 4,2% van de 

artikels berichtten over een zender of televisiepersoonlijkheid. Tot slot hebben we 29,1% artikels als 

'Andere' geanalyseerd.  

 

 

 

 Geen bijlage Bijlage Totaal 

 Het Laatste Nieuws 417 

98,8% 

5 

1,2% 

422 

 

Het Nieuwsblad 406 14 420 

 96,7% 3,3%  

De Standaard 83 67 150 

 55,3% 44,7%  

De Morgen 131 21 152 

  86,1% 13,9%  

Tabel 8: Artikels in bijlage N= 1 144 



68 

 

 Zender(s) 67 5,9% 

Programma(s) 696 60,8% 

Televisiepersoonlijkheid 48 4,2% 

Andere 333 29,1% 

                                                  Tabel 9: Onderwerp artikel 

 

Om de hierop volgende onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, worden zenders 

en kranten van eenzelfde mediagroep gegroepeerd. Dit stelt ons in staat om betere conclusies te 

formuleren. 

 

 

 

 

 

 

  

N= 1 144 
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2.2 Onderzoeksvraag 1: In welke mate verschijnen er berichten over eigen en 

concurrerende mediaproducten in Vlaamse dagbladen? 

 

2.2.1  Zender of programma in titel 

Bij de analyse werd de titel van het krantenartikel bestudeerd. Allereerst werd er nagegaan of er sprake 

is van een zender in de titel.  

Zowel De Persgroep als Mediahuis vermelden het vaakst de zenders van Medialaan, zijnde VTM en 

2BE, al doet Mediahuis dit toch iets frequenter (45,5%). De dagbladen van Mediahuis plaatsen ook 

vaker een zender van SBS Belgium in de titel (27,3%) dan De Persgroep (25,0%). Zenders van de 

VRT worden dan weer vaker door De Persgroep in de titel geplaatst (35,0%). 

De chi-squaretest toont aan dat er geen significant verschil bestaat tussen de krantengroepen 

betreffende het plaatsen van een zender in de titel. 

 

  Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 16 10 14 40 

 40,0% 25,0% 35,0%  

Mediahuis Hoeveelheid 15 9 9 33 

 45,5% 27,3% 27,3%  

                                   Tabel 10: Zender in titel 

        

 

Daarnaast werd er ook onderzocht welke krantengroepen het meest verwijzen naar programma's in de 

titel.  

De dagbladen van Mediahuis plaatsen vaker een programma van Medialaan in de titel (49,1%) dan De 

Persgroep zelf (40,7%). De Persgroep doet dit dan weer vaker voor programma's van SBS Belgium 

(29,3%). Programma's van de VRT worden ongeveer even veel vermeld in de titels van een artikel, bij 

zowel de dagbladen van De Persgroep als deze van Mediahuis.  

Er is geen significant verschil waar te nemen tussen de krantengroepen voor wat betreft het vermelden 

van een programma in de titel van een krantenartikel. 

 

 

 

 

 

N=73 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 50 36 37 123 

 40,7% 29,3% 30,1% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 52 21 33 106 

 49,1% 19,8% 31,1% 100,0% 

                         Tabel 11: Programma in titel 

 

2.2.2  Artikels zender 

Krantenartikels waarbij het in eerste instantie gaat om een zender, werden in beperkte mate 

teruggevonden. Slechts 67 artikels gaan over een van de opgenomen zenders. Opvallend is dat zowel 

De Persgroep als Mediahuis ongeveer evenveel berichten over de zenders VTM of 2BE. Ook over de 

zenders VIER en VIJF wordt in gelijke mate gerapporteerd. Over de zenders Eén en Canvas, die 

behoren tot de groep van de VRT, bericht Mediahuis (21,2%) meer dan De Persgroep (14,7%). 

Opmerkelijk is echter dat er over de zenders van Medialaan het vaakst wordt bericht zowel door de 

kranten van De Persgroep als door deze van Mediahuis. Ondanks het feit dat er verschillen te 

bemerken zijn, is er geen significant verschil tussen de krantengroepen en het schrijven van artikels 

over een bepaalde zender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 

De Persgroep Hoeveelheid 18 11 5 34 

 52,9% 32,4% 14,7% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 17 9 7 33 

 51,5% 27,3% 21,2% 100,0% 

Tabel 12: Artikels zenders 

N=229 

N=67 
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2.2.3  Artikels programma 

 

Er werden 647 artikels geanalyseerd waarbij het onderwerp hoofdzakelijk een programma omvatte. De 

tv-tips worden hier niet opgenomen; deze worden later apart behandeld.  

Zowel De Persgroep (38,2%) als Mediahuis (39,7%) schrijven veelvuldig over programma's van 

Medialaan. Ook over programma's op  Eén en Canvas wordt vaak gerapporteerd. De Persgroep en 

Mediahuis rapporteren ongeveer evenveel hierover. Opvallend is dat slechts 24% (De Persgroep) en 

23% (Mediahuis) van het totale aantal artikels worden gepubliceerd over programma's van SBS 

Belgium.  

Concluderend kunnen we stellen dat er bij beide krantengroepen het vaakst geschreven wordt over 

programma's van Medialaan en de VRT. Waar er zou verwacht worden dat Mediahuis meer zou 

publiceren over eigen mediaproducten en dus over SBS Belgium-programma's, is dit echter niet het 

geval.  

Wanneer we de chi-squaretest uitvoeren, is het dan ook duidelijk dat er geen significant verschil is 

tussen de krantengroepen en het publiceren van artikels over zendergebonden programma's.  

 

                

 

 

  

  

       

  
                                            Tabel 13: Artikels programma's 

 

Er werd tijdens de analyse steeds het programma in kwestie genoteerd. Dit laat toe om  een top vijf op 

te stellen van de meest populaire programma's waarover geschreven werd. 

 

Programma Zender Aantal artikels Percentage 

De Slimste Gemeente VIER 40 6,2% 

De Slimste Mens 

Komen Eten 

VT4/VIER 

VT4/VIER 

20 

20 

3,1% 

3,1% 

Junior Masterchef VTM 16 2,5% 

Topstarter Eén 14 2,2% 

                     Tabel 14: Top 5 programma's 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 

De Persgroep Hoeveelheid 121 76 120 317 

 38,2% 24,0% 37,9% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 131 76 123 330 

  39,7% 23,0% 37,3% 100,0% 

N=647 
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De tv-tips werden apart behandeld. In dagbladen vinden we deze terug onder 'Aanraders', 'Tv-tips' of 

'Aanbevolen'. De tv-tips bleven tijdens de analyse echter als één artikel gelden, ondanks de 

verschillende programma's die een artikel aanraadde. Hiermee werd evenwel rekening gehouden. Bij 

elk artikel was er de mogelijkheid om meerdere programma's op te nemen. In totaal werden er 49 

artikels onder 'tv-tips' geplaatst. Elk stukje tv-tip werd op zijn beurt nog eens afzonderlijk 

geanalyseerd, hierdoor krijgen we een totaal van 102 tv-tips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv-tips verschijnen grotendeels in de dagbladen van Mediahuis. De VRT-programma's worden het 

vaakst (56%) opgenomen in deze tv-tips, gevolgd door programma's van Medialaan (25,0%) en SBS 

Belgium (19,0%). De dagbladen van De Persgroep publiceren relatief weinig tv-tips. Wanneer men er 

publiceert geven deze een voorkeur aan programma's van de VRT (55,5%). Programma's van SBS 

Belgium (27,8%) en Medialaan (16,7%) worden minder vaak opgenomen in deze tv-tips.  

De chi-squaretest verteld ons dat er geen significant verschil bestaat tussen de krantengroepen en het 

publiceren van artikels van programma's in tv-tips gerelateerd aan een zender. 

 

Bij de analyse van artikels in verband met programma's werd tevens rekening gehouden met 

verwijzing naar uitzending. De tv-tips werden hierin niet opgenomen, aangezien deze vanzelfsprekend 

een verwijzing naar uitzending bevatten.  

Uit de resultaten stellen we vast dat zowel De Persgroep als Mediahuis het vaakst verwijzen naar 

uitzendingen bij artikels over programma's van de VRT.  

We merken op dat dagbladen van De Persgroep (36,2%) meer verwijzen naar uitzendingen voor 

programma's van Medialaan dan Mediahuis dit doet (34,5%). Daarnaast verwijst De Persgroep slechts 

in 16,9% van alle artikels met verwijzing naar uitzending, naar uitzendingen voor programma's van 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 3 5 10 18 

 16,7% 27,8% 55,5% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 21 16 47 84 

 25,0% 19,0% 56,0% 100,0% 

Tabel 15: Tv-tips N=102 
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SBS Belgium. Mediahuis verwijst, in tegenstelling tot De Persgroep, vaker naar uitzendingen van 

programma's van zenders van SBS Belgium (20,8%). Het verschil is echter verwaarloosbaar want de 

chi-squaretest toont aan dat er geen verschil is tussen de krantengroepen bij verwijzing naar de 

uitzending van een programma.  

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 77 36 100 213 

 36,2% 16,9% 46,9% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 78 47 101 226 

 34,5% 20,8% 44,7% 100,0% 

             Tabel 16: Verwijzing naar uitzending 

 

 

2.2.4  Artikels televisiepersoonlijkheid 

Op basis van onderstaande tabel kunnen we concluderen dat dagbladen van De Persgroep vooral 

schrijven over televisiepersoonlijkheden verbonden aan zenders van Medialaan (70,8%). Dagbladen 

van Mediahuis rapporteren ook opvallend veel over televisiepersoonlijkheden verbonden aan 

Medialaan (52,6%). Voor televisiepersoonlijkheden gelinkt aan de zenders van SBS Belgium en de 

VRT, blijft het aantal publicaties vrijwel beperkt in zowel de dagbladen van De Persgroep als die van 

Mediahuis. Er kan worden gesteld dat Mediahuis vaker over de VRT persoonlijkheden gaat berichten 

dan De Persgroep.  

Een chi-squaretest lijkt niet aan te raden aangezien drie cellen een resultaat bevatten dat kleiner is dan 

vijf. Toch werd het resultaat van de test even bekeken. Er is geen significant verschil tussen de 

krantengroepen wanneer het gaat om publicatie van artikels over televisiepersoonlijkheden.  

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 17 6 1 24 

 70,8% 25,0% 4,2% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 10 5 4 19 

 52,6% 26,3% 21,1% 100,0% 

                 Tabel 17: Artikels televisiepersoonlijkheid 

 

N=439 

N=43 
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2.2.5  Vermeldingen  

Tot slot werden ook de artikels waarin slechts een vermelding van zender, programma of 

televisiepersoonlijkheid aan bod kwam, opgenomen in het onderzoek. We kunnen volgende conclusies 

trekken. 

 

2.2.5.1 Vermelding van zender 

Zenders van Medialaan worden door zowel De Persgroep (51,1%) als -toch wel opvallend- door 

Mediahuis (63,5%) zeer courant vermeld. Mediahuis vermeldt iets minder vaak de zenders die 

toebehoren aan eigen mediagroep, SBS Belgium (14,9%). De Persgroep daarentegen vermeldt zowel 

de zenders van SBS Belgium als zenders van de VRT ongeveer even vaak.  

De chi-squaretest geeft ons dan ook aan dat er geen significant verschil bestaat tussen het vermelden 

van eigen zenders en de bijbehorende krantengroepen. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 98 45 49 192 

 51,1% 23,4% 25,5% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 94 22 32 148 

 63,5% 14,9% 21,6% 100,0% 

           Tabel 18: Vermelding zender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=340 
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2.2.5.2 Vermelding van programma 

Ook het vermelden van programma's gaat in dezelfde trend verder als de vermeldingen van zenders. 

Zowel De Persgroep als Mediahuis verwijzen het vaakst naar programma's van de zenders van 

Medialaan. Da dagbladen van Mediahuis vermelden iets vaker programma's van de zenders van de 

VRT (24,2%). Opmerkelijk is ook dat De Persgroep frequenter (20,2%) programma's van SBS 

Belgium vermeldt, dan Mediahuis dit doet (15,2%).  

Er werd tijdens de analyse steeds het desbetreffende programma genoteerd. Opvallend is dat Het 

Nieuws op VTM zeer vaak terug aan bod komt in een artikel. Zowel de dagbladen van De Persgroep 

(17 keer), als deze van Mediahuis (15 keer) vermelden frequent Het Nieuws, een programma van 

VTM.  

Wanneer we de chi-squaretest berekenen, is ook hier geen significant verschil tussen de 

krantengroepen en het vermelden van programma's van een zender. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep Hoeveelheid 69 24 26 119 

 58% 20,2% 21,8% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 60 15 24 99 

 60,6% 15,2% 24,2% 100% 

                             Tabel 19: Vermelding programma 

 

Het aantal vermeldingen van televisiepersoonlijkheden was zodanig klein dat dit niet noemenswaardig 

bleek te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=218 
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2.2.6  Illustratie  

Het gebruik van illustraties in artikels over programma's wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Hieruit kunnen we concluderen dat De Persgroep de voorkeur geeft om illustraties te plaatsen bij 

artikels over programma's van de zenders van Medialaan (65,8%). Mediahuis publiceert ook 

frequenter illustraties bij artikels over programma's die toebehoren aan de zenders van Medialaan 

(50,0%). Illustraties bij artikels over programma's van zenders van de VRT vinden we het vaakst terug 

in de dagbladen van Mediahuis (38,9%), slechts 18,4% in de dagbladen van De Persgroep. De 

Persgroep plaatst  dan weer relatief meer illustraties (15,8%) bij artikels betreffende programma's van 

de zenders van SBS Belgium dan Mediahuis dit doet (11,1%).  

De chi-squaretest toont aan dat er geen significant verschil bestaat tussen de krantengroepen en het 

plaatsen van een illustratie bij een artikel over een programma van een zender. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

   De Persgroep Hoeveelheid 25 6 7 38 

 65,8% 15,8% 18,4% 100,0% 

      

Mediahuis Hoeveelheid 18 4 14 36 

 50,0% 11,1% 38,9% 100,0% 

           Tabel 20: Illustratie 

 

 

2.2.7  Lengte artikels 

Tot slot werd de lengte van de artikels steeds genoteerd aan de hand van het aantal woorden. Bij de 

analyse van  de gemiddelde lengte van een artikel werden de artikels die opgedeeld waren onder 

'vermeldingen' eruit gefilterd. Er zijn geen significante verschillen waar te nemen tussen de 

krantengroepen en de gemiddelde lengte van een artikel. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT 

   De Persgroep Gemiddelde 372,14 353,95 354,72 

Mediahuis Gemiddelde 301,49 297,57 269,58 

                                                                                     Tabel 21: Gemiddelde lengte artikels 

 

  

N=74 
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2.3 Onderzoeksvraag 2: Wat is de toon van de berichtgeving omtrent eigen en 

concurrerende mediaproducten in de Vlaamse dagbladen? 

 

2.3.1  Artikels zender 

Ondanks de geringe resultaten wanneer we specifiek de artikels over de zenders bekijken, volgt 

hieronder toch kleine bespreking van de gevonden resultaten. Wanneer er een artikel over een zender 

van Medialaan verschijnt in een dagblad van De Persgroep, is dit hoofdzakelijk geschreven met een  

neutrale (44,4%)  of positieve toon (44,4%). Daarnaast schrijft De Persgroep eerder neutraal over de 

zenders van SBS Belgium (54,5%) en van de VRT (80,0%). Mediahuis rapporteert het vaakst zowel 

neutraal (47,1%) als  negatief (35,3%)  over zenders van Medialaan. Slechts 17,6% bericht positief 

over de zenders VTM en 2BE. Over VIER en VIJF schrijven ze opmerkelijk eerder negatief (33,3%) 

of neutraal (44,4%). 

Er is geen significant verschil tussen de krantengroepen en de toon van artikels over de zenders van de 

mediagroepen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT 

 - Neutr. + - Neutr. + - Neutr. + 

 De Persgroep Hoeveelheid 2 8 8 3 6 2 1 4 0 

 11,1% 44,4% 44,4% 27,3% 54,5% 18,2% 20,0% 80,0% 0,0% 

           

Mediahuis Hoeveelheid 6 8 3 3 4 2 3 2 2 

 35,3% 47,1% 17,6% 33,3% 44,4% 22,2% 42,9% 28,6% 28,6% 

Tabel 22: Toon artikel zender N=67 
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2.3.2  Artikels programma's 

Zowel de dagbladen van De Persgroep als de dagbladen van Mediahuis schrijven het vaakst neutraal 

over programma's. De Persgroep bericht neutraal over 67,7% van alle artikels betreffende 

programma's van zenders van Medialaan. Zij berichten ook het vaakst neutraal over SBS Belgium 

programma's, of de VRT programma's. Toch is het opvallend dat er 25,0% van alle artikels over 

programma's van Medialaan, een positieve toon krijgen toegewezen bij De Persgroep, en slechts 7,3% 

bericht negatief. Over programma's die toebehoren aan SBS Belgium, verschijnen 12,7% positieve 

artikels in de dagbladen van De Persgroep. Het aantal positieve berichten blijft voor de programma's 

van SBS Belgium dus eerder beperkt. Over de VRT-programma's is er een groter aantal positieve 

berichten dan negatieve berichten verschenen in de dagbladen van De Persgroep (27,4% tegenover 

3,2% negatief). 

Zoals eerder vermeld schrijft ook Mediahuis het vaakst neutraal over programma's van de 

mediagroepen. Toch kunnen we opmerken dat deze krantengroep eerder positief (22,9%) dan negatief 

(6,0%) bericht over programma's die toebehoren aan SBS Belgium. Voor programma's van Medialaan 

is het verschil tussen positieve en negatieve berichtgeving echter klein. Ze schrijven 12,9% negatief en 

17,9% positief. Over programma's toebehorend aan de VRT wordt 20,5% positief bericht, slechts 

5,5% van de berichtgeving omtrent programma's van de VRT is negatief. 

Ondanks het kleine verschil dat op te merken is tussen De Persgroep en Mediahuis wanneer het gaat 

om programma's van de mediagroep waartoe zijzelf behoren, zijn er geen significante verschillen 

gevonden tussen de krantengroepen wanneer het gaat om de toon van artikels omtrent programma's.  

 

 Medialaan SBS Belgium VRT 

 - Neutr. + - Neutr. + - Neutr. + 

 De Persgroep Hoeveelheid 9 84 31 6 63 10 4 86 34 

 7,3% 67,7% 25,0% 7,6% 79,7% 12,7% 3,2% 69,4% 27,4% 

           

Mediahuis Hoeveelheid 18 97 25 5 59 19 8 108 30 

 12,9% 69,3% 17,9% 6,0% 71,1% 22,9% 5,5% 74,0% 20,5% 

                    Tabel 23: Toon artikel programma 

 

 

 

 

N=696 



79 

 

2.3.3  Artikels televisiepersoonlijkheden 

Ondanks het feit dat er weinig artikels berichten over televisiepersoonlijkheden en deze cijfers dus te 

beperkend zijn om een algemene conclusie te trekken, hebben we toch de resultaten hieronder 

vermeld. Het gaat hier enkel om de artikels over gebonden televisiepersoonlijkheden.  

Ook hier kan er opnieuw geconcludeerd worden dat zowel De Persgroep als Mediahuis vrijwel altijd 

neutraal berichten over televisiepersoonlijkheden toebehorend aan een mediagroep.  

 

  Medialaan SBS Belgium VRT 

  - Neutr. + - Neutr. + - Neutr. + 

 
De Persgroep Hoeveelheid  1 13 3 1 4 1 0 1 0 

 
 5,9% 76,5% 17,6% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 100,0% 0,0% 

  
          

Mediahuis Hoeveelheid  0 8 2 1 4 0 0 3 1 

 
 0,0% 80,0% 20,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 

              Tabel 24: Toon artikel televisiepersoonlijkheid 

 

  

N=43 
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2.4 Onderzoeksvraag 3: Is er een verschil op te merken in de mate van berichtgeving in 

de Vlaamse dagbladen voor en na de start van de nieuwe televisiezenders VIER en 

VIJF? Is er zelfpromotie op te merken in de berichtgeving rond deze 

mediaproducten? 

 

Om bovenstaande onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moeten de data worden opgesplitst in 

twee periodes: enerzijds 2010 en 2011 anderzijds 2012 en 2013. 2010 en 2011 representeren de 

periode voor de overname, 2012 en 2013 stellen de periode na de overname voor. Deze analyse wordt 

zoals vorige onderzoeksvragen beantwoorden, aan de hand van een opdeling in onderwerp van artikel. 

 

2.4.1  Artikels zender 

De Persgroep schreef voor de overname het vaakst over zenders van Medialaan (66,7%). Over de 

zenders van SBS Belgium werd relatief weinig geschreven (20,0%) evenmin als over de zenders van 

de VRT (13,3%). Na de overname is het echter opvallend dat De Persgroep evenveel publiceerden 

over de zenders van Medialaan (42,1%) als over de zenders van SBS Belgium (42,1%). De dagbladen 

van Mediahuis schreven voor de overname het vaakst over zenders van Medialaan (65,0%). Opvallend 

is dat dit gehalveerd is in de periode na overname. Er werd in die periode nog maar 30,8% geschreven 

over de zenders van Medialaan. Waar men in de periode voor de overname 20,0% artikels publiceerde 

over zenders van SBS Belgium, schreef men na overname veel vaker over deze zenders (38,5%). Men 

verwees in deze periode ook vaker naar de zenders van de VRT (30,8%).  

De chi-squaretest geeft aan dat er geen significant verschil is tussen krantengroepen in de periode voor 

en na de overname voor het schrijven van artikels over zenders. Daarnaast kunnen we concluderen, op 

basis van een andere chi-squaretest, dat er geen significant verschil is tussen berichtgeving voor en na 

de overname in de dagbladen van De Persgroep. Deze constatering geldt tevens voor de berichtgeving 

in de dagbladen van Mediahuis. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat de resultaten 

eerder beperkt zijn, en de chi-squaretesten dus als invalide kan worden beschouwd. 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep  Periode voor overname Hoeveelheid 10 3 2 15 

 66,7% 20,0% 13,3% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 8 8 3 19 

 42,1% 42,1% 15,8% 100,0% 

        

Mediahuis  Periode voor overname Hoeveelheid 13 4 3 20 

 65,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 4 5 4 13 

 30,8% 38,5% 30,8% 100,0% 

                                                                                         Tabel 25: Artikels zender periode voor en na overname 

 

2.4.2  Artikels programma 

Ook bij artikels betreffende programma's is het opvallend dat De Persgroep voor de overname het 

vaakst berichtte over programma's van zenders van Medialaan (48,8%) en slechts 14,0% over 

programma's van zenders van SBS Belgium. Na de overname vond er een verschuiving plaats en werd 

er ongeveer even vaak bericht over programma's van zenders van Medialaan (31,6%) als van zenders 

van SBS Belgium (30,1%). Over de programma's van de VRT werd zowel voor als na de overname 

ongeveer even vaak gerapporteerd.  

De dagbladen van Mediahuis publiceerden voor de overname 43,8% artikels over programma's 

toebehorend aan de zenders van Medialaan, na de overname was dit nog slechts 35,7%. Mediahuis 

vestigde meer aandacht op programma's van SBS Belgium na de overname (25,0%) dan voor de 

overname (21,0%). De programma's van de VRT werden steeds voldoende opgenomen in de 

berichtgeving: 35,2% voor de overname en 39,3% na de overname. 

 

De eerste chi-squaretest toont aan dat er geen significant verschil is tussen de krantengroepen in de 

periode voor en na de overname op basis van berichtgeving omtrent programma's. Op basis van een 

andere chi-squaretest, die nagaat of er een significant verschil is binnen de krantengroep tussen de 

periode voor en na de overname, kunnen we concluderen dat er een verschil is waar te nemen in de 

berichtgeving van De Persgroep (x²=13,8; p<0.05). In tegenstelling tot de periode voor de overname, 

werd er in de periode na de overname in de dagbladen van De Persgroep vaker bericht over 

programma's van SBS Belgium en minder vaak over programma's van Medialaan. 

N=67 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep  Periode voor overname Hoeveelheid 59 17 45 121 

 48,8% 14,0% 37,2% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 62 59 75 196 

 31,6% 30,1% 38,3% 100,0% 

        

Mediahuis  Periode voor overname Hoeveelheid 71 34 57 162 

 43,8% 21,0% 35,2% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 60 42 66 168 

 35,7% 25,0% 39,3% 100,0% 

                Tabel 26: Artikels programma periode voor en na overname 

 

     

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,814 2 ,001 

Likelihood Ratio 14,306 2 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
3,250 1 ,071 

N of Valid Cases 317   

           Tabel 27: Chi-squaretest De Persgroep periode voor en na overname 

 

In de periode voor de overname werden tv-tips enkel door dagbladen van Mediahuis gepubliceerd. 

68,2% van alle tv-tips gingen over programma's van de VRT. 22,7% raadde programma's aan van 

Medialaan en slechts 9,1% van alle tv-tips omvatte programma's van SBS Belgium. In de dagbladen 

van De Persgroep werden geen tv-tips teruggevonden. 

In de periode na de overname is het merkwaardig dat het aantal tv-tips in de dagbladen van Mediahuis 

verdriedubbeld was. Er werd in deze dagbladen vooral een stijging waargenomen in artikels over 

programma's van de zenders van SBS Belgium (22,6%) ten opzichte van de periode voor de 

overname. Daarnaast werd er slechts een kleine toename van tv-tips voor programma's van zenders 

van Medialaan geregistreerd (25,9%).  

We kunnen dus vaststellen dat het aantal tv-tips voor eigen mediaproducten in dagbladen van 

Mediahuis sterk is toegenomen. In tegenstelling tot de periode voor de overname, zijn er in de 

dagbladen van De Persgroep nu wel tv-tips teruggevonden. Deze berichten het vaakst over 

programma's van de zenders van de VRT (55,5%).  

N=647 
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Ook hier geeft de chi-squaretest aan dat er geen significant verschil is tussen de krantengroepen in de 

periode voor en na de overname omtrent het publiceren van tv-tips. Op basis van een andere chi-

squaretest, die nagaat of er een verschil is binnen de krantengroep tussen de periode voor en na de 

overname, kunnen we concluderen dat er geen significant verschil is in berichtgeving voor zowel De 

Persgroep als Mediahuis. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat de resultaten eerder 

beperkt zijn, en de chi-squaretesten dus als invalide beschouwd kan worden. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep  Periode voor overname Hoeveelheid 0 0 0 0 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 3 5 10 18 

 16,7% 27,8% 55,5% 100,0% 

        

Mediahuis  Periode voor overname Hoeveelheid 5 2 15 22 

 22,7% 9,1% 68,2% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 16 14 32 62 

 25,9% 22,6% 51,5% 100,0% 

                                                                                          Tabel 28: Artikels tv-tips periode voor en na overname 

 

Tot slot vonden we geen significante verschillen terug betreffende de mate van verwijzingen naar 

uitzending in zowel de dagbladen van De Persgroep, als in de dagbladen van Mediahuis. Opvallend is 

wel dat de dagbladen van De Persgroep vooral verwijzen naar uitzendingen van programma's van 

Medialaan en van de VRT, zowel in de periode voor al na de overname. Het aantal verwijzingen naar 

programma's van SBS Belgium blijft in deze dagbladen eerder beperkt (20,31% na overname). De 

dagbladen van Mediahuis hebben een voorkeur om te verwijzen naar programma' s van de VRT, 

gevolgd door programma's van Medialaan. Deze dagbladen verwijzen ook in mindere mate naar 

programma's van SBS Belgium (19,10%).  

 

 

 

 

 

 

N=102 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep  Periode voor overname Hoeveelheid 36 10 39 85 

 42,35% 11,77% 45,88% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 41 26 61 128 

 32,03% 20,31% 47,66% 100,0% 

        

Mediahuis  Periode voor overname Hoeveelheid 39 26 51 116 

 33,62% 22,41% 43,97% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 39 21 50 110 

 35,45% 19,10% 45,45% 100,0% 

                 Tabel 29: Verwijzing naar uitzending voor en na overname 

 

2.4.3  Artikels televisiepersoonlijkheid 

Dagbladen van De Persgroep hadden zowel voor (75,0%) als na de periode van overname (68,8%) 

steeds meer aandacht voor televisiepersoonlijkheden die gebonden zijn aan de zenders van Medialaan. 

In de periode voor de overname publiceerden de dagbladen van Mediahuis het vaakst artikels over 

televisiepersoonlijkheden gerelateerd aan Medialaan (66,7%). Opvallend is dat in de periode na de 

overname het aantal artikels over televisiepersoonlijkheden gerelateerd aan de zenders van SBS 

Belgium, zeer sterk is toegenomen. Waar er in de periode voor de overname nooit werd geschreven 

over deze televisiepersoonlijkheden, verhoogde het percentage tot 38,5% in de periode na overname. 

Men schreef in deze periode ook minder vaak over de televisiepersoonlijkheden van Medialaan 

(46,2%) en van de VRT (15,4%) dan in de periode voor de overname.  

Ook hier geeft de chi-squaretest aan dat er geen verschil is tussen de krantengroepen in zowel de 

periode voor als na de overname voor wat betreft het publiceren van artikels omtrent 

televisiepersoonlijkheden. Daarnaast toont een andere chi-squaretest aan dat er geen significant 

verschil is op te merken tussen de periode voor en na de overname betreft de berichtgeving in zowel 

de dagbladen van De Persgroep als die van Mediahuis omtrent televisiepersoonlijkheden. Ook hier 

moet er rekening mee worden gehouden dat de resultaten eerder beperkt zijn, en de chi-squaretesten 

dus als invalide beschouwd kan worden 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 De Persgroep  Periode voor overname Hoeveelheid 6 2 0 8 

 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 11 4 1 16 

 68,8% 25,0% 6,3% 100,0% 

        

Mediahuis  Periode voor overname Hoeveelheid 4 0 2 6 

 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

Periode na overname Hoeveelheid 6 5 2 13 

 46,2% 38,5% 15,4% 100,0% 

      Tabel 30: Artikels televisiepersoonlijkheden voor en na overname 

 

 

 

 

 

 

N=43 
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2.4.4 Toon van de artikels voor en na de overname 

2.4.4.1 Artikels over zenders 

Over de zenders van Medialaan werd in de periode voor de overname vooral positief gerapporteerd 

door De Persgroep (70%), terwijl de dagbladen van Mediahuis eerder negatief (46,2%) of neutraal  

(46,2%) berichtten over de zenders van Medialaan. Artikels over de zenders van SBS Belgium waren 

zowel in de dagbladen van De Persgroep (66,7%) als Mediahuis (75,0%) op neutrale basis geschreven.  

 

  Medialaan SBS Belgium VRT 

  - Neutr. + - Neutr. + - Neutr. + 

 De Persgroep Voor   0 3 7 1 2 0 1 1 0 

  0,0% 30,0% 70,0% 33,3% 66,7% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

 Na   2 5 1 2 4 2 0 3 0 

    25,0% 62,5% 12,5% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

             

Mediahuis Voor   6 6 1 0 3 1 2 0 1 

  46,2% 46,2% 7,7% 0,0% 75,0% 25,0% 66,7% 0,0% 33,3% 

  Na   0 2 2 3 1 1 1 2 1 

     0,0% 50,0% 50,0% 60,0% 20,0% 20,0% 25,0% 50,0% 25,0% 

                                Tabel 31: Toon artikels zender voor en na overname 

 

Na de overname publiceerden de dagbladen van De Persgroep het vaakst neutrale berichten over 

zenders van Medialaan (62,5%), over zenders van SBS Belgium (50,0%) en over die van de VRT 

(100,0%). Mediahuis schreef ook eerder neutraal over de zenders van Medialaan (50,0%) en over 

zenders van de VRT (50,0%). Opmerkelijk is dat de dagbladen van Mediahuis na de overname eerder 

geneigd waren om negatief te berichten over zenders van SBS Belgium (60,0%).  

We moeten echter beklemtonen dat dit conclusies zijn op basis van een laag aantal resultaten, 

waardoor deze een vertekend beeld kunnen schetsen.  

De chi-squaretest toont aan dat er geen significant verschil is op te merken tussen de periode voor en 

na de overname betreft de toon van berichtgeving in de dagbladen van Mediahuis. Betreffende de toon 

van berichtgeving omtrent zenders van Medialaan in de dagbladen van De Persgroep, is er een 

significant verschil op de merken tussen de periode voor en na de overname (x²=6,8; p<0,05). We 

kunnen concluderen dat De Persgroep positiever berichtte over eigen zenders in de periode voor de 

overname dan in de periode na de overname. In de periode na de overname wordt er door deze 

dagbladen het vaakst neutraal bericht over de zenders van Medialaan.   

N=67 
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Daarnaast is er ook een significant verschil (x²= 11,3; p< 0.05) tussen de krantengroepen en de toon 

van rapportage over de zenders van Medialaan in de periode voor de overname. We kunnen 

concluderen dat De Persgroep in de periode voor de overname vaker positief bericht over zenders van 

eigen mediagroep dan de dagbladen van Mediahuis. Mediahuis publiceerde dan op zijn beurt eerder 

negatieve berichten over de zenders van de concurrerende mediagroep Medialaan. Toch moeten we in 

het achterhoofd houden dat de chi-squaretesten als invalide kunnen beschouwd worden door de 

beperkte resultaten. 

 

2.4.4.2 Artikels over programma's 

De dagbladen van De Persgroep schreven vrijwel altijd neutraal over een programma van de zenders 

van Medialaan, SBS Belgium of de VRT in de periode voor de overname. Opvallend is wel dat deze 

dagbladen toch wel vaker positief dan negatief berichtten over programma's van Medialaan en van de 

VRT. De toon van berichten omtrent programma's van SBS Belgium was dan weer vaker negatief 

(17,6%) dan positief (11,8%).  

De dagbladen van Mediahuis deden dit ook, maar wanneer we de resultaten van de artikels over 

programma's van Medialaan bekijken, constateren we dat deze dagbladen eerder geneigd zijn om 

eerder negatief (18,1%) dan positief (15,3%) te berichtten. De artikels in deze dagbladen omtrent 

programma's van de zenders van SBS Belgium kregen dan weer vaker een positieve toon (14,3%). 

Over programma's van de VRT werd, zowel door de dagbladen van De Persgroep als die van 

Mediahuis, steeds neutraal of positief bericht.  

Na de overname is het opvallend dat de dagbladen van De Persgroep nog steeds het vaakst neutraal 

berichtten over programma's, maar dat er een lichte voorkeur bestond om positief getinte artikels te 

publiceren omtrent programma's van de zenders van Medialaan (32,3%). Mediahuis schreef het vaakst 

neutraal, maar ook hier is het opmerkelijk dat men een voorkeur had om positief te berichten over 

programma's van de zenders van SBS Belgium (29,2%). Tot slot kunnen we opmerken dat de 

dagbladen van Mediahuis minder negatief schreven over programma's van SBS Belgium in de periode 

na de overname (2,1%) 

De beide chi-squaretesten tonen aan dat er geen significant verschillen zijn tussen enerzijds 

krantengroepen en anderzijds de periode voor en na de overname binnen elke krantengroep voor wat 

betreft het publiceren van een al dan niet positief artikel omtrent een programma. We moeten ons 

echter bewust zijn van het feit dat de chi-squaretesten als invalide kunnen beschouwd worden door de 

beperkte resultaten. Daarom hebben we bij een tweede chi-squaretest de negatieve artikels niet 

opgenomen. Nu kan er echter wel een significant verschil worden opgemerkt. De Persgroep schreef na 

de overname vaker positief over programma's van Medialaan dan in de periode na de overname (x²= 

3,68; p=0.05). 
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  Medialaan SBS Belgium VRT 

  - Neutr. + - Neutr. + - Neutr. + 

 De Persgroep Voor   5 44 10 3 12 2 0 36 9 

  8,5% 74,6% 16,9% 17,6% 70,6% 11,8% 0,0% 80,0% 20,0% 

 Na   4 40 21 3 51 8 4 50 25 

    6,2% 61,5% 32,3% 4,8% 82,3% 12,9% 5,1% 63,3% 31,6% 

             

Mediahuis Voor   13 48 11 4 26 5 3 51 11 

  18,1% 66,7% 15,3% 11,4% 74,3% 14,3% 4,6% 78,5% 16,9% 

  Na   5 49 14 1 33 14 5 57 19 

     7,4% 72,1% 20,6% 2,1% 68,8% 29,2% 6,2% 70,4% 23,4% 

                                                                                         Tabel 32: Toon artikels programma voor en na overname 

 

 

 
  

N=696 
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2.5 Onderzoeksvraag 4: Is er een verschil in berichtgeving omtrent mediaproducten bij 

de populaire kranten en kwaliteitskranten? 

 

Populaire kranten publiceren vooral artikels in verband met programma's. (88,7%). Zendergerelateerde 

artikels vinden we vaker terug in de kwaliteitskranten (16,8%) dan in populaire kranten (5,3%). De 

chi-squaretest toont aan dat er een significant verschil is tussen beide krantentypes (x²=27, p<0,05). 

Kwaliteitskranten schrijven vaker over zenders dan populaire kranten. Daarnaast kunnen we 

concluderen dat populaire kranten frequenter berichten over programma's dan kwaliteitskranten. 

 

 Zender Programma Tv-pers. Totaal 

 Populaire krant Hoeveelheid 32 535 36 603 

 5,3% 88,7% 6,0% 100,0% 

      

Kwaliteitskrant Hoeveelheid 35 161 12 208 

 16,8% 77,4% 5,8% 100,0% 

                  Tabel 33: Onderwerp artikel en type krant 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,163a 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,842 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
15,023 1 ,000 

N of Valid Cases 811   

                          Tabel 34: Chi-squaretest onderwerp artikel 

 

 

 

 

 

N=811 
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2.5.1 Artikels zender 

Wanneer we nagaan of er een verschil is, betreffende de berichtgeving over zender(s) tussen de 

populaire en kwaliteitskranten, is het opvallend dat beide het vaakst berichten over zenders van 

Medialaan. De kwaliteitskranten publiceren iets meer over zenders van Medialaan (57,1%) dan de 

populaire kranten dit doen (46,9%). De populaire kranten schenken dan weer meer aandacht aan de 

berichtgeving van zenders van SBS Belgium (32,3%) en de VRT (21,9%).  

De chi-squaretest toont aan dat er geen significant verschil is tussen de populaire en kwaliteitskranten 

betreft de berichtgeving over zenders. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 Populaire kranten Hoeveelheid 15 10 7 32 

 46,9% 31,3% 21,9% 100,0% 

Kwaliteitskranten Hoeveelheid 20 10 5 35 

 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

            Tabel 35: Artikels zender en type krant 

 

2.5.2 Artikels programma 

Bij artikels die rapporteren over een televisieprogramma, zijn er echter wel enkele grote verschillen op 

te merken tussen de populaire en kwaliteitskranten. Opvallend is dat populaire kranten veelal meer 

gaan berichten over programma's van de zenders van Medialaan (41,1%). In de kwaliteitskranten is het 

aantal krantenartikels omtrent deze programma's echter een heel stuk beperkter (29,8%). Ook over 

programma's van de zenders van SBS Belgium wordt meer geschreven door de populaire kranten 

(26,2%) dan door de kwaliteitskranten (12,1%).  Tot slot schrijven de kwaliteitskranten het vaakst 

over programma's van de zenders van de VRT. Maar liefst 58,1% van de totale berichtgeving over 

programma's van zenders van de VRT, is terug te vinden in de kwaliteitskranten. De populaire kranten 

doen dit iets minder vaak (32,7%). 

De chi-squaretest toont aan dat er een significant verschil is tussen het type krant en de berichtgeving 

omtrent programma's (x=29, p<0,05). Het is hierbij interessant om ook het verwachte resultaat op te 

vragen; zo wordt duidelijk waar er een duidelijk verschil terug te vinden is. Opmerkelijk is dat de 

kwaliteitskranten heel wat vaker schrijven over programma's van de VRT, dan wat er verwacht werd. 

De populaire kranten schrijven dan weer meer over programma's van Medialaan en SBS Belgium dan 

verwacht. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat populaire kranten vaker over programma's van 

N=67 
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zenders van Medialaan berichten, en kwaliteitskranten een voorkeur geven aan berichtgeving omtrent 

programma's van zenders van de VRT. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 Populaire krant Hoeveelheid 215 137 171 523 

Verwachte hoeveelheid 203,7 122,9 196,4 523,0 

 41,1% 26,2% 32,7% 100,0% 

      

Kwaliteitskrant Hoeveelheid 37 15 72 124 

Verwachte hoeveelheid 48,3 29,1 46,6 124,0 

 29,8% 12,1% 58,1% 100,0% 

                        Tabel 36: Artikels programma en type krant 

              

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,925a 2 ,000 

Likelihood Ratio 28,732 2 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
17,565 1 ,000 

N of Valid Cases 647   

              Tabel 37: Chi-squaretest programma en type krant 

 

Bij de tv-tips is het vooral opvallend dat er vaak naar programma's van de VRT wordt verwezen, 

zowel door de populaire (53,8%) als door de kwaliteitskranten (56,5%). De populaire kranten 

publiceren daarnaast ook 30,8% van alle tv-tips voor programma's van de zenders van Medialaan. 

Slechts 15,4% gaat over programma's van SBS Belgium. In de kwaliteitskranten wordt er ongeveer in 

de tv-tips even vaak verwezen naar programma's van Medialaan (21,1%) als van SBS Belgium 

(22,4%). Opvallend is wel dat de meeste tv-tips werden gepubliceerd door de kwaliteitskranten. 

De chi-squaretest toont aan dat er geen significant verband bestaat tussen het type krant en tv-tips. 

 

 

 

N=647 
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 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 Populaire kranten Hoeveelheid 8 4 14 26 

 30,8% 15,4% 53,8% 100,0% 

      

Kwaliteitskranten Hoeveelheid 16 17 43 76 

 21,1% 22,4% 56,5% 100,0% 

             Tabel 38: Artikels tv-tips en type krant 

 

2.5.3 Artikels televisiepersoonlijkheid 

Over televisiepersoonlijkheden gelinkt aan zenders van Medialaan, worden zowel door populaire 

(59,4%) als door kwaliteitskranten (72,7%) het vaakst bericht. Er wordt in mindere mate geschreven 

over televisiepersoonlijkheden van SBS Belgium en de VRT door beide types van kranten. 

De chi-squaretest toon ons dat er geen significant verschil is tussen de krantentypes. 

 

 Medialaan SBS Belgium VRT Totaal 

 Populaire kranten Hoeveelheid 19 8 5 32 

 59,4% 25,0% 15,6% 100,0% 

      

Kwaliteitskranten Hoeveelheid 8 3 0 11 

 72,7% 27,3% 0,0% 100,0% 

           Tabel 39: Artikels televisiepersoonlijkheid en type krant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=102 

N=43 
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2.5.4 Artikels in bijlage 

Zowel de populaire als de kwaliteitskranten hebben een voorkeur om de geanalyseerde berichten te 

publiceren in de reguliere krant. Toch plaatsen de kwaliteitskranten 22,6% van deze artikels in bijlage.  

De chi-squaretest toont dan ook aan dat er een significant verschil is tussen de populaire en 

kwaliteitskranten omtrent het publiceren van een artikel in de bijlage (x²= 169, p<0,05). We kunnen 

stellen dat kwaliteitskranten vaker een bericht in de bijlage plaatsen dan populaire kranten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson Chi-Square Tests 

 Bijlage 

Type krant Chi-square 169,998 

df 1 

Sig. ,000* 

                  Tabel 41: Chi-square test bijlage en type krant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reguliere krant Bijlage Totaal 

 Populaire krant Hoeveelheid 588 15 603 

 97,5% 2,5% 100,0% 

     

Kwaliteitskrant Hoeveelheid 135 73 208 

 64,9% 35,1% 100,0% 

Tabel 40: Bijlage_type krant N=811 
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3. Conclusies per onderzoeksvraag 

3.1 Onderzoeksvraag 1 

De onderzoeksvraag luidde als volgt: "In welke mate verschijnen er berichten over eigen en 

concurrerende mediaproducten  in Vlaamse dagbladen?" Deze onderzoeksvraag zou ons in staat 

moeten stellen om de eerste hypothese al dan niet te verwerpen. Kort samengevat zou er kunnen 

gesteld worden dat de dagbladen over eigen mediaproducten meer gaan berichten dan over 

concurrerende mediaproducten. Dagbladen van De Persgroep zouden dus vaker berichten over de 

zenders van Medialaan, en de dagbladen van Mediahuis zouden dit dan weer vaker doen voor de 

zenders van SBS Belgium, aangezien deze krantengroepen aandeel hebben in televisiegroepen. 

Uit de resultaten bleek echter dat er geen significante verschillen werden terug gevonden tussen de 

krantengroepen en de mate van rapportering. Toch kunnen we enkele besluiten formuleren aan de 

hand van de resultaten.  

Men zou kunnen verwachten dat De Persgroep vaker eigen zenders in de titel zou plaatsen dan 

Mediahuis dit doet voor zenders van Medialaan. Het is opvallend dat De Persgroep dit het vaakst deed 

voor eigen zenders, maar dat ook Mediahuis dit vaker deed voor de zenders van Medialaan en minder 

frequent voor zenders van SBS Belgium. Ook de programmanamen van zenders van Medialaan 

werden zowel door De Persgroep als door Mediahuis het vaakst in de titel geplaatst.   

Wanneer we de artikels over zender(s) bekijken, kunnen we concluderen dat ook hier zowel De 

Persgroep als Mediahuis in gelijke mate berichtten over zenders van Medialaan, maar dit in mindere 

mate deden voor zenders van SBS Belgium en de VRT.  

De analyse van artikels over programma's toonde aan dat ook hier een lichte voorkeur is voor het 

publiceren van artikels over programma's van Medialaan bij zowel De Persgroep als Mediahuis.  

De programma's van de VRT scoorden eveneens hoog. Over de programma's van zenders van SBS 

Belgium werd relatief minder bericht, dit zowel door De Persgroep als door Mediahuis.  

De tv-tips gaven aan dat vooral programma's van de VRT werden opgenomen in de tv-tips van de 

beide krantengroepen. De Persgroep publiceerde dan weer meer tv-tips over SBS Belgium 

programma's en Mediahuis eerder meer over programma's van Medialaan.  

Uit de analyse van de artikels waarbij er verwezen werd naar een uitzending van programma (tv-tips 

werden hier niet in opgenomen) kunnen we besluiten dat zowel de dagbladen van De Persgroep als die 

van Mediahuis het vaakst verwezen naar uitzending voor programma's van de VRT. Mediahuis 

verwees iets vaker naar uitzending voor programma's van SBS Belgium dan De Persgroep.  

Tot slot werd er over de televisiepersoonlijkheden van Medialaan het frequentst bericht in de 

dagbladen van De Persgroep en in deze van Mediahuis.  
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Aangezien we geen significante verschillen vonden tussen de krantengroepen kunnen we de hypothese 

dat een krantengroep eerder zou berichten over eigen mediaproducten in zijn dagbladen, dus 

verwerpen.  

 

3.2 Onderzoeksvraag 2 

Deze onderzoeksvraag werd opgesteld uitgaande van de hypothese dat dagbladen eerder positief gaan 

berichten over eigen mediaproducten.  

Uit de analyse van krantenartikels die rapporteerden over zenders, bleek dat de dagbladen van De 

Persgroep veelal vaker positief berichten over zenders van Medialaan. Over zenders van SBS Belgium 

of de VRT werd er eerder neutraal bericht. De dagbladen van Mediahuis daarentegen schreven eerder 

neutraal en negatief over de zenders van Medialaan, SBS Belgium en de VRT. 

De toon van de artikels over programma's was in zowel de dagbladen van De Persgroep als in deze 

van Mediahuis grotendeels neutraal. Opvallend was echter wel dat De Persgroep positiever over eigen 

programma's berichtte (ten opzichte van Mediahuis), en Mediahuis dit ook deed voor de programma's 

van SBS Belgium.  

Ondanks de bovenstaande bevindingen hebben we geen significante verschillen teruggevonden tussen 

de krantengroepen voor wat betreft de toon van berichtgeving omtrent zenders en programma's. Er kan 

dus gesteld worden dat de hypothese die vooropstelt dat een krant eerder positief zal berichten over 

eigen mediaproducten, en eerder negatief over concurrerende mediaproducten, kan worden verworpen. 

Zowel de dagbladen van De Persgroep als van Mediahuis schreven ongeveer in dezelfde toon over 

zenders of programma's van een mediagroep. Wat duidelijk opviel, was de neutraliteit in deze artikels..  
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3.3 Onderzoeksvraag 3 

Deze onderzoeksvraag werd opgesteld uitgaande van de hypothese dat dagbladen de mate en toon van 

berichtgeving, zouden aanpassen naargelang de verandering in het Vlaamse medialandschap, namelijk 

de overname van VT4 en VIJFtv.  

Over zenders werd er vóór de periode van overname ongeveer in gelijke mate gerapporteerd door 

zowel de dagbladen van De Persgroep als deze van Mediahuis. Na de overname was er een toename 

van rapportering over de zenders van SBS Belgium in beide dagbladen van de krantengroepen op te 

merken. Het aantal artikels over de zenders van Medialaan zijn in de periode na de overname licht 

gedaald. Op basis van de tests kunnen we concluderen dat er geen significante verschillen zijn 

teruggevonden tussen beide krantengroepen en binnen elke krantengroep, voor en na de periode van 

overname betreft de rapportering over zenders. 

In de periode vóór de overname schreven zowel De Persgroep als Mediahuis het vaakst artikels over 

de programma's van Medialaan. Na de overname is het aandeel van deze artikels gedaald, en is er een 

toename waar te nemen van artikels over de programma's van SBS Belgium. We konden geen 

significante verschillen terugvinden tussen de krantengroepen. Wel kunnen we stellen dat, op basis 

van een andere test, De Persgroep na de overname meer berichtte over programma's van SBS 

Belgium, en minder over programma's van Medialaan.  

De tv-tips werden vooral gewijd aan programma's van de VRT. In de tv-tips van de periode na de 

overname werd er door de dagbladen van Mediahuis in gelijke mate geschreven over programma's van 

Medialaan als van SBS Belgium. Er werden geen significante verschillen teruggevonden tussen de 

krantengroepen en binnen elke krantengroep. 

 

Bij de analyse van de artikels omtrent televisiepersoonlijkheden was het opvallend dat voor de periode 

van overname in de dagbladen van beide krantengroepen, er zeer veel aandacht ging naar de 

persoonlijkheden gelinkt aan de zenders van Medialaan. Na de overname was het merkwaardig dat de 

dagbladen van Mediahuis meer aandacht besteedden aan de televisiepersoonlijkheden gelinkt aan 

zenders van SBS Belgium. De belangstelling voor televisiepersoonlijkheden van Medialaan nam in 

deze periode af in de dagbladen van beide krantengroepen. We vonden echter geen significante 

verschillen terug. 

 

Wat de toon van de artikels over zenders betreft in de periode voor de overname, gaven de dagbladen 

van De Persgroep de voorkeur om positief te berichten over de zenders van Medialaan. Mediahuis 

berichtte eerder neutraal en negatief over de zenders van Medialaan. Over de zenders van SBS 

Belgium werd het vaakst neutraal bericht. Over zenders van de VRT werd er door de dagbladen van  
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Mediahuis eerder negatief geschreven. Na de overname werd er over de zenders veelal neutraal 

bericht. Er werden significante verschillen teruggevonden tussen de periode voor en na de overname 

betreffende de berichtgeving in de dagbladen van De Persgroep omtrent Medialaan. Voor de overname 

werd er positiever bericht over programma's van Medialaan. In de periode na de overname is de 

berichtgeving eerder neutraal. Daarnaast is er ook een significant verschil tussen de beide 

krantengroepen omtrent toon van berichtgeving voor de overname. De dagbladen van De Persgroep 

publiceerden in deze periode vaker positieve artikels over programma's van Medialaan, terwijl 

dagbladen van Mediahuis eerder negatief rapporteerden over deze programma's.  

 

De toon van artikels die handelde over programma's waren ook hier bij de beide krantengroepen het 

vaakst neutraal in de periode voor de overname. Na de overname was het opvallend dat de dagbladen 

van De Persgroep meer positieve berichten over programma's publiceerden dan in de periode ervoor. 

Er was ook een toename van positieve berichtgeving waar te nemen in de dagbladen van Mediahuis 

omtrent programma's van de zenders van SBS Belgium. We konden geen significante verschillen 

vinden tussen krantengroepen. In de rapportering van De Persgroep na de overname vonden we echter 

wel een significant verschil terug. De Persgroep zou namelijk na de overname vaker positief hebben 

gerapporteerd over eigen programma's. 

 

We kunnen besluiten dat er enkele significante verschillen zijn teruggevonden omtrent de 

berichtgeving in dagbladen van De Persgroep. In tegenstelling tot de periode voor de overname, 

hebben deze na de overname vaker gerapporteerd over programma's SBS Belgium. Daarnaast kunnen 

we ook stellen dat de toon gevarieerd is gedurende de periodes. De Persgroep schrijft, in tegenstelling 

tot de periode voor overname, vaker positief over eigen programma's. 
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3.4 Onderzoeksvraag 4 

Algemeen kan er gesteld worden dat kwaliteitskranten veelal vaker schrijven over zenders en dat 

populaire kranten meer aandacht besteden aan de programma's.  Daarnaast hebben we geen 

significante verschillen gevonden tussen de populaire en kwaliteitskranten wanneer het gaat om het 

publiceren van artikels over specifieke zenders. Bij de artikels betreffende programma's was er wel 

een significant verschil op te merken tussen de populaire en kwaliteitskranten. Zo schreven de 

kwaliteitskranten vaker over programma's van de VRT schrijven en de populaire kranten vaker over 

programma's van de zenders van Medialaan en SBS Belgium. De analyse van de tv-tips in beide 

krantentypes toonde geen significante verschillen aan. Wel is het zo dat er vooral tv-tips werden 

teruggevonden in de kwaliteitskranten.  

De aandacht voor artikels bestreffende televisiepersoonlijkheden, ging in beide krantentypes vooral uit 

naar televisiepersoonlijkheden gelinkt aan de zenders van Medialaan. 

Tot slot werd er ook nagegaan of er een verschil is tussen beide krantentypes voor wat betreft de plaats 

van het artikel. We kunnen concluderen dat de artikels omtrent zenders, programma's en 

televisiepersoonlijkheden in kwaliteitskranten vaker in de bijlage werden gepubliceerd.  

Er is dus wel degelijk een verschil terug te vinden tussen de populaire en kwaliteitskrant met 

betrekking tot de plaats van berichtgeving, maar ook de onderwerpen waarover men schrijft.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

Het doel dat werd nagestreefd in deze masterproef was het achterhalen of de mediaconcentratie en 

crossmedialisering van de Vlaamse mediamarkt invloed heeft gehad op de nieuwsinhoud in vier 

Vlaamse dagbladen.  Of meer specifiek: "Is er crosspromotie waar te nemen binnen deze vier Vlaamse 

dagbladen?" Belangrijke begrippen binnen deze masterproef waren dan ook: mediaconcentratie, 

crossmedialisering en crosspromotie. Er werd een uitgebreid onderzoek verricht naar de reeds 

verworven kennis omtrent deze begrippen en thematiek bij zowel internationale als nationale 

wetenschappers.  

Vervolgens werd er een kwantitatieve inhoudsanalyse uitgebouwd om na te gaan welke invloed deze 

bovenvermelde trends hebben uitgeoefend op de berichtgeving in Vlaamse dagbladen over eigen en 

concurrerende mediaproducten. 

De literatuurstudie werd uitgewerkt rond verschillende hoofdstukken. Deze hoofdstukken waren 

gebaseerd op de bovengenoemde begrippen en trachtten deze te verduidelijken. De literatuurstudie 

bood een basis voor het formuleren van de hypotheses en de onderzoeksvragen. Daarnaast kon de 

literatuurstudie als een trechtervorm beschouwd worden, waarbij er van een globaal begrip steeds 

dieper werd ingegaan op andere begrippen die de essentie vormen van dit onderzoek. De hoofdstukken 

werden op die manier als het ware aan elkaar gekoppeld. 

Op basis van de literatuurstudie konden we enkele besluiten formuleren. In het eerste hoofdstuk werd 

het begrip convergentie verduidelijkt. Door convergentie komen bedrijven voor uitdagingen te staan 

en proberen ze oplossingen te vinden voor de bedreigingen waarmee ze geconfronteerd worden. 

Bedrijven gaan als reactie hun krachten bundelen, wat zorgt voor nieuwe mogelijkheden en leidt tot 

mediaconcentratie. Dit gegeven brengt echter ook enkele bedreigingen voor content met zich mee. 

Berichten die niet stroken met de visie, bedrijfswaarden of doelen krijgen geen plaats in de media. 

Aansluitend werd de link gelegd met de politieke economie van de media. Deze stroming beweert dat 

machtige mediabedrijven steeds meer controle krijgen over de content. Ze zijn dan ook bezorgd over 

de toenemende concentratietendensen en diversiteit van informatie. Bovendien beweren zij dat 

ondernemingen eigen bedrijfswaarden promoten en hun macht zullen gebruiken in de selectie van het 

nieuws. 

In het daaropvolgend hoofdstuk werd het begrip mediaconcentratie, en de geassocieerde begrippen, 

toegelicht samen met de voor- en nadelen dat deze trend met zich meebrengt. Concentratie kan echter 

leiden tot verschraling van informatie en beïnvloeding van media-inhoud en vorm. In het bijzonder 

spraken we over persconcentratie, waarbij krantenbedrijven fusioneren en er al dus steeds minder 

standpunten worden weergegeven. Volgens wetenschappers trachten eigenaars op die manier druk uit 
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te oefenen op de redactionele toon van publicaties. Bagdikian beweert daarnaast ook dat bedrijven 

eigen waarden en interesses gaan promoten. Mediabedrijven beperken zich echter ook niet meer tot 

een enkele vorm van media, maar hebben zowel kranten-, televisie- als radioproducten. Het stelt de 

ondernemingen in staat om verschillende mediaproducten te promoten via verschillende 

mediakanalen. Dit werd crosspromotie genoemd.  

Deze laatst vernoemde term werd in het aansluitend hoofdstuk toegelicht. Vooral redactionele 

crosspromotie benaderde de thematiek van deze scriptie het best. Deze typering van crosspromotie laat 

een mediabedrijf toe om in de vorm van krantenartikels andere content te promoten. Als gevolg 

hiervan zal  media-inhoud steeds meer gelijken op reclame, waarbij zenders als maar vaker worden 

gekoppeld aan dagbladen. Deze dagbladen kunnen dan ook weinig kritiek geven op deze zenders. Men 

beschermt met andere woorden de aanverwante mediaplatformen van het mediabedrijf. Onderzoek uit 

de United States door Project for Excellence in Journalism bewijst dat dagbladen positiever berichten 

over eigen eigenaars terwijl concurrerende dagbladen hierover kritischer of negatiever ingesteld zijn.  

Vervolgens verwezen we naar zelfcensuur waarbij eigen waarden worden gepromoot in het voordeel 

van anderen. Reporters zouden namelijk de realiteit aanpassen aan organisatorische eisen van een 

onderneming. Uit onderzoek van Pew Research Centre naar zelfcensuur in de media, blijkt dat vierde 

van de journalisten dat ze bepaalde nieuwsfeiten met opzet vermijden of de toon verzachten om de 

organisatie niet te schaden. Daarnaast zouden 60% van alle bedrijfsleiders in Amerika, volgens de 

ondervraagden, invloed uitoefenen op de redactionele inhoud. 

In het voorlaatste hoofdstuk werd het Vlaamse medialandschap toegelicht. Ook in Vlaanderen zijn er 

concentratietendensen waar te nemen. Sinds 2013 zijn er nog slechts twee grote krantengroepen in 

Vlaanderen, zijnde Mediahuis en De Persgroep. Een onderzoek van professor Panis naar 

crosspromotie in vier Vlaamse dagbladen in 2006, 2009 en 2012 heeft tot enkele belangrijke 

conclusies geleid. De persgroep zou vooral artikels publiceren over eigen zenders en minder over 

zenders van de VRT. Na de overname van VT4 en VIJFtv, is er een algemene stijging waar te nemen 

in de rapportage over zenders. Daarnaast werden ook de kwaliteitskranten en populaire kranten met 

elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de kwaliteitskranten meer berichten over zenders van de VRT, 

populaire kranten doen dit vaker over VTM, 2BE,… 

Het literatuuronderzoek werd afgesloten met een korte toelichting over de autonomie van journalisten. 

Uit onderzoek van de Universiteit Gent en Antwerpen blijkt dat 44% van de Belgische journalisten 

over veel vrijheid beschikt. Uit een ander onderzoek in opdracht van het kabinet van de Vlaamse 

minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding naar de journalistieke 

autonomie in Vlaanderen blijkt dat er grote druk wordt gelegd op Vlaamse journalisten. Er is slechts 

een kleine meerderheid van de journalisten tevreden over de autonomie waarover ze beschikken ten 

aanzien van commerciële belangen binnen het eigen mediabedrijf. 
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Uit het literatuuronderzoek bleek dat er echter weinig recente onderzoeken naar de invloed van 

concentratie en crossmedialisering op de Vlaamse mediamarkt konden teruggevonden worden. Een 

up-to-date onderzoek naar de invloed op media-inhoud was dus noodzakelijk.  

Het empirische deel in deze masterproef was gebaseerd op een kwantitatieve inhoudsanalyse van  

1 144 krantenartikels uit Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard en De Morgen over een 

periode van vier jaar. Inzage in de krantenartikels gebeurde via de online database Gopress. De 

zendernamen werden gebruikt als zoekterm. Vervolgens werden de krantenartikels door middel van 

een codeboek geanalyseerd. Op basis van de resultaten van deze analyse konden de vier 

vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord worden.  

De eerste onderzoeksvraag betrof de mate waarin dagbladen over eigen mediaproducten en 

concurrerende mediaproducten berichten in hun dagdagelijkse uitgave. Op basis van de analyse en de 

resultaten besluiten we dat er geen significant verschillen terug te vinden zijn tussen De Persgroep en 

Mediahuis. De hypothese die stelt dat een krantengroep meer zou berichten over eigen 

mediaproducten in eigen dagbladen, kan op basis van deze resultaten verworpen worden. Toch is het 

opvallend dat de dagbladen van De Persgroep een zeer grote voorkeur hebben om te rapporteren over 

eigen mediaproducten. Zowel de dagbladen van Mediahuis als die van De Persgroep publiceren zeer 

vaak berichten over de zenders van Medialaan. Er wordt in mindere mate berichtgegeven omtrent de 

zenders van SBS Belgium en de VRT door beide krantengroepen. Daarnaast zijn het aantal artikels 

over programma's van de zenders van Medialaan en de VRT het talrijkst aanwezig in de dagbladen. In 

de tv-tips van beide krantengroepen worden programma's van de VRT het vaakst aanbevolen. Er zijn 

geen verschillen gevonden tussen de krantengroepen, voor wat betreft de verwijzingen naar 

uitzendingen in artikels van programma's (zonder tv-tips),. Tot slot wordt er over de 

televisiepersoonlijkheden van Medialaan het vaakst bericht door zowel De Persgroep als Mediahuis. 

Opmerkelijk is wel dat De Persgroep vaker bericht over eigen televisiepersoonlijkheden dan over deze 

van de VRT. 

De tweede onderzoeksvraag behandelde de toon van de berichtgeving in de dagbladen. We zouden 

kunnen veronderstellen, op basis van het literatuuronderzoek, dat dagbladen positiever berichten over 

eigen mediaproducten. Ook deze hypothese moet worden verworpen op basis van de resultaten. We 

vonden namelijk geen significante verschillen tussen beide krantengroepen terug. Toch is het 

noemenswaardig om te vermelden dat dagbladen van De Persgroep vaker positief bericht over eigen 

zenders. Over zenders van SBS Belgium en de VRT wordt eerder neutraal bericht. Artikels over 

programma's worden het frequentst geschreven met neutrale toon. De Persgroep bericht positiever 

over eigen programma's dan dat Mediahuis dit doet voor programma's van Medialaan. Mediahuis 

schrijft op zijn beurt dan ook vaker positiever over programma's van SBS Belgium, dan De Persgroep. 
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Of er een verschil is omtrent de mate en toon van berichtgeving voor en na de overname van VT4 en 

VIJFtv, werd bij de derde onderzoeksvraag behandeld. We kunnen concluderen dat er veranderingen 

zijn waar te nemen bij zowel de mate als de toon van berichtgeving. Betreffende de rapportering over 

programma's werd er in de periode voor de overname het vaakst bericht over programma's van 

Medialaan. Na de overname kunnen we stellen dat De Persgroep vaker artikels publiceerde over 

programma's van SBS Belgium. In de artikels over televisiepersoonlijkheden, ging het voor de 

overname, in beide dagbladen hoofdzakelijk over televisiepersoonlijkheden gelinkt aan Medialaan. Na 

de overname is het opvallend dat Mediahuis meer aandacht besteedde aan persoonlijkheden 

toebehorend aan SBS Belgium. Er werden echter geen significante verschillen gevonden tussen de 

krantengroepen, betreffende de rapportering over televisiepersoonlijkheden. Tot slot werd de toon van 

berichtgeving vergeleken voor en na de overname. We kunnen stellen dat De Persgroep voor de 

overname vaker positief berichtte over zenders van Medialaan, in tegenstelling tot de periode na 

overname. Er is echter ook een verschil tussen beide krantengroepen in de periode voor overname. De 

dagbladen van De Persgroep rapporteerden positiever over zenders van Medialaan dan dagbladen van 

Mediahuis. Mediahuis schreef eerder negatief hierover. Tot slot kunnen we concluderen dat, bij de 

analyse van artikels omtrent programma's, De Persgroep na de overname positiever berichtte over 

programma's van Medialaan.  

De laatste onderzoeksvraag liet toe om een vergelijking te maken tussen de populaire kranten en de 

kwaliteitskranten. Op basis van de resultaten kunnen we stellen dat er weldegelijk een verschil is 

tussen beide krantentypes. Kwaliteitskranten gaan vaker rapporteren over zenders, in vergelijking met 

populaire kranten waarbij de rapportering voornamelijk programma's betreft. Daarnaast gaan 

kwaliteitskranten  vaker artikels publiceren over programma's van de VRT, terwijl populaire kranten 

een voorkeur hebben om te berichten over programma's van Medialaan en SBS Belgium. Tot slot 

kunnen we besluiten dat de kwaliteitskranten eerder geneigd zijn om artikels omtrent zenders, 

programma's en televisiepersoonlijkheden in bijlagen te plaatsen. De populaire kranten plaatsen deze 

berichten bijna altijd in de reguliere krant.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen als basis dienen voor verder onderzoek omtrent de invloed van 

de veranderingen in de Vlaamse mediamarkt. We lichten hieronder kort enkele aanbevelingen toe. 

Allereerst werden we soms geconfronteerd met beperkte resultaten tijdens de analyse waardoor een 

generalisatie onmogelijk was. Een grotere steekproef zou dit probleem kunnen verhelpen. Daarnaast 

zou een kwalitatieve inhoudsanalyse toelaten om na te gaan hoe men over bepaalde zenders schrijft. In 

dit onderzoek werd er getracht om door middel van de variabele 'Toon' dieper in te gaan op de inhoud 

van de artikels. Toch bleef dit echter gering en zou een kwalitatieve inhoudsanalyse tot andere, zeer 

interessante resultaten leiden. Vervolgens werden we genoodzaakt om met zoektermen te werken, met 

name de zendernamen. De online database Gopress liet ons echter niet toe om een volledig dagblad te 

doorbladeren. Hierdoor zijn er artikels, die tevens berichten over zenders, programma's of 
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televisiepersoonlijkheden, maar waarin geen zendernaam werd teruggevonden, door de mazen van het 

net geglipt. Een analyse van artikels die verworven worden aan de hand van meerdere zoektermen, of 

waarbij hele krant wordt onderzocht, zou nog meer resultaat opleveren. Tot slot is een onderzoek naar 

onderlinge deals tussen krantengroepen en mediagroepen aan de hand van expertinterviews zeker niet 

ongewenst. Dit zou voor heel wat relevante informatie zorgen vanuit de zijde van de kranten- en 

mediagroepen.  
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BIJLAGEN 

 

Alle bijlagen kunnen bekeken worden op de bijgeleverde cd-rom. Deze cd-rom bevat: 

 BIJLAGE 1: Richtlijnen codeboek 

          Uiteenzetting van richtlijnen die gehanteerd werden tijdens de analyse. 

 BIJLAGE 2: Codeboek 

          Codeboek dat werd gebruikt voor het analyseren van de krantenartikels. 

 BIJLAGE 3: SPSS file en output 

          De volledige SPSS file waarmee gewerkt werd en de output per 

                                  onderzoeksvraag. 

 BIJLAGE 4: Internetartikels 

          Een schermafdruk van alle internetartikels die werden geraadpleegd. 

  


