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Economisch nieuws is belangrijk. Wanneer burgers zich een beeld vormen van de nationale 
economie, gebruiken ze vaak informatie uit economische berichtgeving. Deze informatie uit het 
nieuws is echter geen objectieve samenvatting van hoe de economie ervoor staat. Economisch 
nieuws heeft een eigen dynamiek en geeft daardoor vaak een vertekende versie van de werkelijkheid, 
vooral vanwege een hardnekkige negativity bias – de oververtegenwoordiging van informatie over 
negatieve gebeurtenissen en ontwikkelingen. Juist omdat economisch nieuws geen objectieve 
reflectie is van de economische omstandigheden, kan het een onafhankelijke invloed hebben op 
publieke opinie. De focus van dit proefschrift ligt op de wisselwerking tussen de daadwerkelijke 
economie, de verslaggeving daarvan in economisch nieuws, en publieke opinie. De vraag die ik met 
mijn onderzoek heb beantwoord is: Hoe verhoudt economische berichtgeving zich tot de 
economische omstandigheden, en wat zijn de oorzaken en gevolgen van deze berichtgeving? 
 
Deel 1: Economische berichtgeving 
Het eerste deel van dit proefschrift verkent de inhoud van economisch nieuws. In Hoofdstuk 1 
presenteer ik een handmatige inhoudsanalyse van 1,063 krantenartikelen afkomstig uit Het 
Financieele Dagblad, De Telegraaf, en de Volkskrant (2008-2013). De focus in dit eerste hoofdstuk ligt 
op de manier waarop Nederlandse journalisten over de economische crisis hebben geschreven, de 
hoeveelheid aandacht die ze eraan besteed hebben, en hoe de crisis is geframed in termen van 
verantwoordelijkheid. De analyses laten zien dat alle kranten op zeer vergelijkbare wijze over de crisis 
schreven, met opvallend weinig aandacht voor meer radicale en systeem-kritische perspectieven. 

Hoofdstuk 2 focust op al het economisch nieuws dat van 2002 tot en met 2015 in zeven 
Nederlandse kranten is verschenen (Algemeen Dagblad, Het Financieel Dagblad, Metro, NRC 
Handelsblad, de Telegraaf, Trouw, en de Volkskrant). Op basis van een automatische inhoudsanalyse 
van 127.120 artikelen, wordt de hoeveelheid en de toon van het nieuws in kaart gebracht. Vervolgens 
kijk ik naar de relatie tussen het nieuws en de economische omstandigheden, en hoe beide – nieuws 
en economie – een impact hebben op de economische percepties van burgers. Tijdreeksanalyses 
tonen aan dat er sprake is van een dubbele negativity bias. Media-aandacht voor de economie groeit 
exponentieel wanneer de economische situatie verslechtert. Is er sprake van economisch herstel of 
groei, dan leidt dit niet tot meer berichtgeving. Daarnaast laten de analyses zien dat alleen negatief 
economisch nieuws van invloed is op de percepties van burgers. Wordt er meer en negatief over de 
economie geschreven, dan groeit het pessimisme. Wordt er daarentegen meer positief nieuws 
gebracht dan heeft dat geen effect op publieke opinie. 
 
Deel 2: De effecten 
Dit deel van het proefschrift beslaat drie hoofdstukken waarin de impact van economisch nieuws 
centraal staat. In Hoofdstuk 3 onderzoek ik of de asymmetrische effecten van positief versus negatief 
nieuws ook aanwezig zijn wanneer we kijken naar de toekenning van verantwoordelijkheid in 
economische berichtgeving. Ik maak hiervoor gebruik van een dataset die bestaat uit een 
inhoudsanalyse gelinkt aan een panel survey (veldwerk onder Nederlandse bevolking in 2015). In deze 
survey rapporteren 3,240 respondenten hun mediagebruik, vervolgens worden deze individuele 
media-scores gekoppeld aan de specifieke inhoud van de berichtgeving die geconsumeerd is. De 
centrale vraag is: In hoeverre worden attributies van verantwoordelijkheid in het nieuws 
overgenomen door diegenen die dat nieuws consumeren, en hebben deze vervolgens een effect op 
de waardering van regeringsbeleid? Om een mogelijke negativity bias te toetsen maak ik onderscheid 
tussen negatieve verantwoordelijkheid (blame) en positieve verantwoordelijkheid (credit) in het 
nieuws. Net als in Hoofdstuk 2 laten de resultaten zien hoe krachtig negatieve berichtgeving is. 
Wanneer in de media de regering verantwoordelijk wordt gehouden voor slechte economische 
resultaten, wordt deze blame attribution door burgers overgenomen en leidt dit tot minder 



waardering voor het beleid. Het positieve equivalent - dus wanneer in de media de regering wordt 
geprezen voor economische prestaties - heeft geen effect op publieke opinie. 

Economisch nieuws is zeer gevarieerd, toch bestaat er weinig wetenschappelijk onderzoek 
naar de verschillende inhouds-elementen van economisch nieuws en hoe die het effect op de 
publieke opinie bepalen. Dit is precies de focus van Hoofdstuk 4 waarin ik een experimentele studie 
uit 2018 presenteer. In dit online survey experiment manipuleer ik een economisch nieuwsartikel om 
te onderzoeken wat de impact is van de toon, het thema en de mate van zekerheid waarmee 
economische informatie wordt gepresenteerd. Vervolgens wordt aan de 2168 deelnemers gevraagd 
hoe interessant ze het nieuwsartikel vonden en hoe ze de nationale economie evalueren. De 
resultaten laten zien dat de effecten van economisch nieuws afhankelijk zijn van het onderwerp 
waarover wordt geschreven. Wanneer nieuws over inflatie gaat zijn mensen meer geïnteresseerd in 
de inhoud dan wanneer het nieuws over macro-economische ontwikkelingen betreft. Daarnaast 
vinden mensen negatief economisch nieuws interessanter dan positief nieuws, en is het effect van 
negatief nieuws op de economische percepties van mensen sterker naarmate ze het nieuws met 
meer interesse volgen. 

In het volgende hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre economisch nieuws, via de economische 
evaluaties van mensen, uiteindelijk ook hun politieke voorkeuren beïnvloedt. Hoofdstuk 5 bestaat uit 
twee studies die beide deze vraag beantwoorden maar ieder met een eigen onderzoeksdesign. De 
eerste maakt gebruik van data afkomstig uit de inhoudsanalyse en panel survey uit Hoofdstuk 3, de 
tweede studie gebruikt de experimentele data uit Hoofdstuk 4. De twee studies laten exact dezelfde 
resultaten zien: De toon van economisch nieuws beïnvloedt de percepties van mensen ten aanzien 
van de nationale economie – maar niet ten aanzien van hun eigen economische situatie – en middels 
deze percepties wordt ook hun steun voor de zittende regering beïnvloed. Is het nieuws slecht, dan 
leidt dit tot economisch pessimisme en een afname in steun voor de regering. Beide studies wijzen uit 
dat economisch nieuws, zowel direct als indirect, ook van invloed is op de politieke attitudes van 
mensen. 
 
Deel 3: De oorzaken 
Het laatste deel van deze dissertatie gaat over de productie van economisch nieuws. Hoofdstuk 6 
presenteert een kwalitatieve studie gebaseerd op een serie interviews met Nederlandse economisch 
journalisten. In deze gesprekken gaat het over de keuzes die journalisten maken en hoe die de inhoud 
van economisch nieuws – inclusief biases – beïnvloeden. 

Alle journalisten geven aan dat het simplificeren van economische informatie tot de kern van 
hun werk behoort. Om een nieuwsproduct af te leveren dat toegankelijk en aantrekkelijk is, moeten 
jargon en technische details worden vermeden. Dat geldt ook voor een teveel aan nuance. De 
oververtegenwoordiging van negatieve informatie – de negativity bias – valt niet te verklaren vanuit 
het idee dat journalisten fungeren als democratische waakhonden. De meeste journalisten zijn van 
mening dat een waakhondfunctie binnen de economische journalistiek helemaal niet mogelijk is. De 
economie is veel te complex en ondoorzichtig om machtsstructuren effectief te controleren. Wel 
onderkennen journalisten het belang van news values, kenmerken op basis waarvan de 
nieuwswaardigheid van een verhaal wordt bepaald. Slecht nieuws is nieuws, goed nieuws is dat niet. 
Maar nog belangrijker is de dynamiek die samenhangt met negatieve gebeurtenissen. Negatieve 
ontwikkelingen komen vaak plotseling en schoksgewijs en worden daardoor eerder opgepikt, terwijl 
positieve trends zich geleidelijk ontvouwen en daardoor gemakkelijk buiten beeld blijven. Tot slot is 
de vraag naar duiding en informatie veel groter wanneer het economisch slecht gaat. Om op deze 
vraag in te spelen, wordt er in tijden van economische neergang meer nieuws geproduceerd en 
gepubliceerd. 

De voorkeuren van consumenten zijn meetbaar geworden, zeker waar het online nieuws 
betreft. Het bijhouden van clicks en views heeft onvermijdelijk effect op de selectie van onderwerpen. 
Zeker in een context van dalende lezersaantallen is een goed ontvangen en veel gedeeld artikel een 
aanmoediging om nog eens een soortgelijk artikel te produceren. Ook demografische kernmerken van 



het publiek dragen bij aan de populariteit van een onderwerp, zo wordt er in veel kranten meer over 
pensioenen geschreven sinds de gemiddelde leeftijd van lezers stijgt. Een vergrijzend lezerspubliek is 
dan ook een prikkel om een nieuwsonderwerp te selecteren naast de objectieve nieuwswaardigheid 
ervan. Journalisten moeten voortdurend een balans vinden tussen kwalitatief, kritisch vakwerk en 
aantrekkelijke nieuwsproducten die voor een breed publiek aansprekend zijn. In deze 
evenwichtsoefening zijn het niet alleen de media die de nieuwsagenda bepalen, maar speelt het 
publiek een steeds belangrijkere rol; als burgers die informatie vragen, maar ook als klanten die 
behaagd en verleid moeten worden. 
 
Conclusie 
De interactie tussen economische omstandigheden, economische berichtgeving en publieke opinie 
wordt sterk bepaald door een overwaardering van negatieve informatie. Deze overwaardering leidt 
tot oververtegenwoordiging, en dat is niet alleen “de schuld” van journalisten. Slecht nieuws 
verkoopt, ook binnen de journalistiek; het leidt tot een plek op de voorpagina of een item in het 
Achtuurjournaal. Daarnaast wordt slecht nieuws, zeker wanneer het onderwerpen betreft die burgers 
in de eigen portemonnee raken, met veel meer interesse geconsumeerd dan positieve berichtgeving. 
Slecht economisch nieuws beïnvloedt het economisch vertrouwen van burgers, en als gevolg hiervan, 
hun steun voor (beleid van) de regering. De overwaardering én oververtegenwoordiging van negatief 
economisch nieuws heeft tal van implicaties. Het vergroot de kans dat burgers onjuist of onvolledig 
geïnformeerd zijn, en op basis van deze informatie bijvoorbeeld minder geld uitgeven. Daarnaast 
zullen veel beleidsmakers het vermijden van blame attributions in de media zwaarder laten wegen 
dan het nastreven van credit attributions, wat het nemen van ingrijpende beleidsmaatregelen minder 
aantrekkelijk maakt. 

Het is niet correct om economische journalistiek te beoordelen op basis van de criteria die 
vaak voor politieke journalistiek gebruikt worden. Economische machtsstructuren laten zich 
doorgaans minder effectief controleren dan politieke machtsstructuren. Maar gegeven de menselijke 
gevoeligheid voor negatieve informatie, zou meer proportionele berichtgeving al zeer wenselijk zijn. 
Om de beschreven patronen te doen veranderen is echter meer nodig dan alleen een verschuiving 
van journalistieke mores. De economische journalistiek speelt een sleutelrol in het begrijpen en 
controleren van de wereld om ons heen, die in grote mate wordt gevormd door economische 
processen. Om journalisten goed hun werk te laten doen zijn investeringen nodig. Maar de harde 
competitie die veel media met elkaar moeten voeren, in combinatie met een groeiende invloed van 
de consument op de nieuwsagenda, maakt een dergelijke cultuuromslag op de korte termijn niet erg 
waarschijnlijk. 


