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Inzichten Jubileumonderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef, die voldoende groot is om uitspraken te kunnen doen over de
Nederlandse bevolking. Vandaar dat er in dit rapport gesproken wordt over ‘… van de Nederlanders’. Voor verdere verdieping in de
onderzoeksverantwoording verwijs ik u naar de bijlage (aan het einde van het rapport). In dit rapport worden enkel verschillen 
tussen groepen benoemd wanneer het significante verschillen betreft. 

Hoofdinzichten

• Driekwart van de Nederlanders geeft aan goed op de hoogte van het nieuws te zijn.

• Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat hun opinie over de ontwikkeling in de wereld beïnvloed wordt door de 
algemene berichtgeving. Van deze groep Nederlanders geven meer mensen aan dat deze beïnvloeding negatief dan 
positief is.

• Wanneer het om de algemene toon van de nieuwsberichtgeving gaat dan vindt bijna een derde van Nederlanders de 
toon van het nieuws te negatief.

• Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een derde van de Nederlanders het nieuws voortijdig uitzet (ontloopt) om 
zodoende hier niet mee geconfronteerd te worden. Daarnaast geeft ruim de helft van de Nederlanders aan wel eens 
neerslachtig te worden van het nieuws.

• Ongeveer een kwart van de Nederlanders denkt dat wanneer het nieuws positiever zou zijn, dit een positieve 
uitwerking zou hebben op hun eigen welzijn en op het welzijn van mensen uit hun omgeving. Uit (de open) 
antwoorden van deze groep Nederlanders blijkt dan ook dat zij geloven in de positieve uitwerking van positief nieuws 
op de gehele (wereld) maatschappij. 
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Driekwart van de Nederlanders is goed op de hoogte van het 
nieuws, televisie is hiervoor het belangrijkste medium

Vr 1: Volgens u eigen inschatting: hoe goed bent u op de hoogte van 'het nieuws'? (via televisie, kranten, radio en\of internet). Vr 2: Wat zijn voor u de belangrijkste media voor het 
volgen van het nieuws? Vr 3. Hoeveel tijd besteedt u in totaal op een dag met het volgen van nieuws? Dit gaat om nieuws via alle media die u zich kan bedenken. Totale basis: n=1052
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� Driekwart van de Nederlanders geeft aan (zeer/tamelijk) goed op de hoogte van ‘het nieuws’ te zijn. Hierbij is de televisie het 
meest belangrijke medium voor het volgen van het nieuws, gevolgd door het medium internet. Ongeveer de helft (51%) 
besteed tussen de 15 en 45 minuten per dag aan het volgen van nieuws.

� Meer mannen dan vrouwen en meer ouderen (55+ jaar) dan jong volwassenen (18-34 jaar) geven aan (zeer/tamelijk) goed 
op de hoogte van ‘het nieuws’ te zijn. Naar mate men uit een hogere sociale klasse komt (of een hogere opleiding heeft 
genoten) geven zij in sterkere mate aan goed op de hoogte te zijn van ‘het nieuws’.

� Nederlanders uit de hoogste sociale klasse geven vaker aan dat de krant voor hun (één van) de belangrijkste media is. Meer 
mannen dan vrouwen geven aan dat internet voor hun (één van) de belangrijkste media is.
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Bijna de helft geeft aan dat hun opinie over de ontwikkeling in de 
wereld beïnvloed wordt door de algemene berichtgeving

Vr 4: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen. Basis: verschilt per stelling. Voor de twee middelste stelling is een ‘split-run toepassing’ gebruikt: 
hierdoor kreeg de helft van de respondenten de ene stelling, de andere helft de ander.
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Nieuwsuitzendingen moeten voornamelijk oplossingen aandragen, niet problemen
signaleren of benoemen (+/- de helft van de totale basis: n=521)

Nieuwsuitzendingen moeten voornamelijk problemen signaleren, niet oplossingen
aandragen (+/- de helft van de totale basis: n=531)

Nieuwsuitzendingen geven vooral een eerlijk en evenwichtig beeld van wat er in de
wereld speelt (Totale basis: n=1052)

De algemene berichtgeving zorgt ervoor dat mijn opinie over de ontwikkelingen in de
wereld wordt beïnvloed (Totale basis: n=1052)

(Helemaal) mee eens Neutraal (Helemaal) mee oneens Weet niet\geen mening

� Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat hun opinie over de ontwikkelingen in de wereld wordt beïnvloed door de 
algemene berichtgeving. Dit wordt in sterkere mate ervaren door de hogere sociale klasse.

� Ruim één derde vindt dat nieuwsuitzendingen vooral een eerlijk en evenwichtig beeld van wat er in de wereld speelt geven, 
de rest staat hier dus neutraal of zelfs negatief tegenover (deze laatste groep omvat 22%). Nederlanders uit de hogere 
sociale klasse en jong volwassen (18-34 jaar) staan vaker negatief ten opzichte van deze stelling.

� Er is een relatief kleine groep (circa 10%) die van mening is dat nieuwsuitzendingen voornamelijk oplossingen moeten 
aandragen en zich niet enkel moet richten op de problemen signaleren of benoemen. Jong volwassen en mensen uit een 
lagere sociale klasse vinden in sterkere mate dat nieuwsuitzendingen zich meer met oplossingen dient bezig te houden.
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Opinie over de maatschappij eerder negatief dan positief 
beïnvloed

Vr 5: U hebt aangegeven dat uw opinie wordt beïnvloed door de berichtgeving. Bent u van mening dat de toon van de algemene berichtgeving uw opinie over de maatschappij positief of 
negatief beïnvloedt? Basis: n=499, enkel de respondenten die hebben aangegeven dat hun opinie wordt beïnvloed. Vr 6: Kunt u dit antwoord toelichten? 

5 30 60 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bent u van mening dat de toon van de
algemene berichtgeving

uw opinie over de maatschappij positief of
negatief beïnvloedt?

Voornamelijk positief Voornamelijk negatief Even vaak positief als negatief Weet niet

Voornamelijk negatief (open antwoorden, basis: n=144):
“Er komt te veel geweld op mij af en andere negatieve dingen.”

“Alles wat opvalt of afwijkt van normaal gedrag komt op de TV. Het 
normale prettige goede nieuws heeft geen plaats meer. De 
nieuwsberichten worden dan in de volksmond rampenfonds genoemd. 
Niet prettig om naar te kijken.”

“de tendens is altijd negatief en dat blijft hangen.”

“zoveel verontrustend nieuws dat je pessimistisch wordt.”

“Het nieuws bestaat voornamelijk uit negatief nieuws. Rampen, 
oorlogen, geweld, conflicten. Positief nieuws is vaak te saai om te 
brengen. Mensen zouden van positief nieuws wel gelukkiger worden.”

Er is in berichtgeving vaak weinig ruimte voor nuance. Daarnaast focust 
nieuws per definitie op het ongewone/uitzonderlijke, waardoor het 
gemakkelijk is om het alledaagse uit t oog te verliezen. Meningen kun je 
niet alleen vormen op de uitzondering”.

“Er zijn voldoende voorbeelden waarbij 'nieuws' wordt vermeld met een 
negatieve lading, wat door iedereen - inclusief mijzelf - zo 
geïnterpreteerd wordt dat het wel negatief moet zijn. Een voorbeeld is 
de 'terrorist' van MH17 in Oekraïne die een knuffelbeer liet zien. 
Daarvan werd gelijk aangenomen dat het 'een trofee' betrof waar de 
werkelijkheid toch anders was. Brengt een negatieve lading mee over 
die mensen, terwijl dat in deze onterecht bleek.”

“Media zijn erg geneigd om problemen aan te dikken. Bovendien gaat 
het ook vooral over PROBLEMEN. De balans tussen goed nieuws en 
PROBLEMEN slaat helemaal door naar het negatieve.”

“Er wordt bijna nergens meer goed nieuws gebracht, slecht nieuws heeft 
voorrang.”

� Van de mensen die hebben aangegeven dat hun opinie 
wordt beïnvloed door de berichtgeving, geven zes keer 
zoveel mensen aan (5% versus 30%) dat de toon van de 
algemene berichtgeving hun opinie over de maatschappij 
negatief beïnvloedt.  

Voornamelijk positief (open antwoorden, basis: n=25):
“Voor zover ik kan oordelen is de berichtgeving die ik over de 
maatschappij via diverse media lees, hoor of zie, naar mijn maatstaven 
redelijk goed en neutraal weergegeven. Ik ben van nature wel 
optimistisch en de toon van de berichtgeving, ondanks dat er vaak 
ellende in het nieuws staat, over de maatschappij is in mijn opinie wel 
positief. Overigens moet ik daarbij vermelden dat nieuwsgeving over 
het buitenland hier altijd vanuit een westers perspectief gebracht wordt 
en dat dat soms wel subjectief kan zijn.”

“De krant, die ik lees, geeft zo goed mogelijk het nieuws weer met een 
positieve inzet.”
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Bijna een derde vindt de toon van de berichtgeving van het 
nieuws (veel) te negatief

15

27

67

‘Als het nieuws op de televisie of radio komt, zet ik deze 
liever uit omdat het te negatief is’

Altijd

Vaak

Soms

Zelden tot nooit

04 53 29 2 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De toon van de
berichtgeving van het

nieuws

Veel te positief Te positief Precies goed Te negatief Veel te negatief Weet niet

Vr 7: In welke mate geldt de volgende stelling voor u; ‘Als het nieuws op de televisie of radio komt, zet ik deze liever uit omdat het te negatief is’. Vr 8: Wat vindt u over het algemeen 
van de toon van de berichtgeving van het nieuws? Totale basis: n=1052

� Een derde geeft aan wel eens het nieuws op de televisie of radio liever uit te zetten omdat het te negatief is. Dit is in grotere 
mate het geval onder vrouwen en onder jong volwassenen (18-34 jaar). Daarnaast is dit minder het geval bij mensen uit de 
hoogste sociale klasse.

� 31% vindt dat de toon van de berichtgeving van het nieuws (veel) te negatief is. Hoogopgeleide mensen vinden vooral dat de 
berichtgeving van het nieuws (veel) te negatief is.
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Wordt u over het
algemeen vrolijk van het

nieuws?

Meer dan de helft wordt wel eens neerslachtig van het nieuws

1 6 47 33 13
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Wordt u over het
algemeen neerslachtig

van het nieuws?

Ja, altijd Ja, vaak Soms Nee, zelden Nee, nooit

Vr 9: Wordt u over het algemeen vrolijk van het nieuws? Basis: n=511. Vr 10: Wordt u over het algemeen neerslachtig van het nieuws? Basis: n=541. Voor deze twee vragen is wederom 
een ‘split-run toepassing’ gehanteerd.

� Ruim de helft (54%) geeft aan wel eens neerslachtig te worden van het nieuws. Van deze groep geeft 6% aan dat dit zelfs 
vaak gebeurd en 1% geeft aan dat dit altijd gebeurd. 

� Het tegenovergestelde beeld zien we wanneer de vraag positief wordt gesteld. Dan geeft namelijk 61% aan zelden of nooit 
vrolijk te worden van het nieuws.

� Vrouwen en mensen van middelbare leeftijd ( 35-54 jaar) geven vaker aan neerslachtig te worden van het nieuws.
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Ruim een kwart denkt dat positief nieuws een positief effect zal 
hebben op hun welzijn

Vr 11: In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Totale basis: n=1052.
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Het zou beter met de wereld gaan als de toon van het nieuws positiever zou zijn

Het zou beter met Europa gaan als de toon van het nieuws positiever zou zijn

Het zou beter met Nederland gaan als de toon van het nieuws positiever zou zijn

Het zou beter met mijn directe omgeving gaan als de toon van het nieuws positiever zou
zijn

Het zou beter met mijzelf gaan als de toon van het nieuws positiever zou zijn

(Helemaal/Tamelijk) mee eens Neutraal (Helemaal/Tamelijk) mee oneens Weet niet\geen mening

� Op de stellingen of het beter met de persoon zelf of met hun directe omgeving zou gaan als de toon van het nieuws positiever 
zou zijn, is respectievelijk 26% en 28% het hier (helemaal/tamelijk) mee eens. Er is dus een duidelijk groep mensen die de 
toon van het nieuws ziet samenhangen de welzijn van zichzelf en/of de mensen om hen heen.

� Dezelfde stellingen zijn gesteld met betrekking tot Nederland, Europa en de wereld, hieruit blijkt eveneens dat meer dan een 
kwart het hier (helemaal/tamelijk) mee eens is.

� Voor alle stelling geldt dat mensen uit de hoogste sociale klasse en/of met een hoge opleiding in mindere mate denken dat 
wanneer het nieuws positiever zou zijn dit een positief effect zou hebben op de welzijn van zichzelf, hun omgeving, 
Nederland, Europa en de wereld in zijn geheel.
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Positief nieuws leidt voor velen tot een positieve houding

Waarom zou het beter met uzelf gaan wanneer de toon 
het nieuws positiever zou zijn (Basis: n=260)?

“Het vertrekpunt is dan positief.”

“Ik denk dat ik dan optimistischer de wereld inkijk.” & “Zit je beter in je vel.”

“Ik zet dikwijls het nieuws van 10.00uur s avonds uit want anders slaap ik er 
niet van.”

“Omdat ik dan minder last van het nieuws heb. Persoonlijk zou ik liever 
meer positief nieuws horen, want ook dat gebeurt maar dat wordt zelden 
onder de aandacht gebracht.”

“De sfeer van het negatieve raakt mij.”

“Zwartgalligheid is nooit best. Elkaar overtroeven in negatieve berichtgeving 
maakt de kijkers depressief of juist rigide\ ongevoelig voor gebeurtenissen 
ook kan er een soort normvervaging plaatsvinden; elke dag mensen met 
messen en geweren op tv, went dat op den duur?”

“Er gebeurt zoveel moois in de wereld. Meer van zulke positieve verhalen of 
positieve insteken of meer context bij negatieve verhalen zou mij positiever 
maken.”

“Positief nieuws geeft de burger moed.”

“Omdat wanneer ik het nieuws hoor of zie dan wordt ik er na afloop niet 
blijer van, eerder ben ik dan wat neerslachtig.”

“Er gebeuren genoeg fijne dingen om over te berichten, dit kan iemand zijn 
stemming beïnvloeden.”

“Er is al genoeg ellende op de wereld , breng gewoon eens wat positiever 
nieuws van dichtbij, om de illusie te wekken dat er ook nog leuke, 
ontroerende dingen gebeuren waar je jezelf aan kan optrekken.”

Waarom zou het beter met de wereld gaan wanneer de 
toon het nieuws positiever zou zijn (Basis: n=298)? 

“Als het positief is zijn de mensen meer verdraagbaar naar elkaar.”

“Daar worden mensen ook positiever van en positieve mensen verbeteren het 
leefklimaat.”

“ik denk dat dit positief doorwerkt in de luisteraar.”

“je moet elkaar niet de put in helpen.” & “We praten elkaar dan niet de put in 
maar stimuleren elkaar het beter te doen.”

“Omdat t nu lijkt alsof er niets goed is in de wereld.”

“al het negatieve maakt een mens somber.”

“omdat de manier van nieuws presenteren wel degelijk meewerkt aan de 
beeldvorming.”

“als er iets gebeurd wordt het veel te veel herhaald en uitgediept.  Daarnaast 
worden er veel negatieve zaken die (nog) niet relevant zijn er bijgehaald 
waardoor alles nog negatiever klinkt dan dat het al is. Op deze manier worden 
mensen nog angstiger en onrustiger. Als dit laatste weg gelaten zou worden 
zou er veel onrust voorkomen kunnen worden.”

“betere informatie geeft minder vooroordelen en zal minder snel tot gespannen 
reacties leiden.”

“Omdat de nadruk dan meer komt de liggen op optimisme en oplossingen.”

“Negatief zien is vaak negatief denken, positief zien is positief denken. “

“Positieve dingen houdt de mens op de been. Waarom zou je moeite doen als 
het toch al een tranendal is.” 

“Van positivisme is nog nooit iemand minder geworden.”

Vr 12: Waarom zal het naar uw mening beter gaan met uzelf als de toon van het nieuws positiever zou zijn? Vr 13: Waarom zal het naar uw mening beter gaan met de wereld als de toon 
van het nieuws positiever zou zijn? 
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Onderzoeksverantwoording

Doelgroep

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. 

(Representatief op basis van leeftijd (18+ jaar), op geslacht, opleiding, huishoudgrootte, sociale klasse 

Nielsen regio indeling en Stemgedrag TK 2012).

Steekproefbron

De steekproef is afkomstig uit TNS NIPObase (database met ruim 200.000 respondenten). De netto basis 

bedraagt n=1052.

CAWI methode

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de CAWI methode (CAWI: Computer Assisted Web 

Interviewing). Via deze methode werken respondenten via hun eigen (multimedia) pc mee aan het 

onderzoek. De vragenlijst wordt via een modem of het internet naar de respondent verstuurd. Hierdoor 

kan de respondent een webonderzoek invullen op een moment dat hem uitkomt, zonder tussenkomst van 

een enquêteur of interviewer.

Vragenlijst

De vragen van The Optimist vormde een onderdeel van de maandelijkse politieke peilingen van TNS Nipo. 

De vragen van The Optimist nam ongeveer 5 minuten invultijd in beslag.

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van 14 januari t/m 18 januari 2015. 
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