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Abstract 

Het aantal petities richting gemeentes als vorm van activisme neemt de laatste jaren sterk toe. 

Vanuit het brede aanbod literatuur over activisme richting commerciële organisaties blijkt dat media-

aandacht een belangrijke rol speelt in het succes voor activisme. Media-aandacht vergroot namelijk 

de kans op reputatieschade voor de aangesproken organisatie. Ook voor gemeentes wordt reputatie 

steeds belangrijker, maar het is niet bekend of hier hetzelfde mechanisme geldt. Daarbij is uit 

eerdere onderzoeken duidelijk geworden dat activisten zich moeten aansluiten bij het dominante 

frame in de media om media-aandacht te kunnen krijgen. In dit onderzoek wordt dit effect getoetst, 

alsmede het directe effect op de aangesproken organisatie. Dit vertaalt zich in de onderzoeksvraag: 

 

Welk effect heeft het gebruik van een dominant mediaframe in petities over asielzoekerscentra op de 

kans op een reactie van de ontvangende gemeente en in hoeverre medieert media-aandacht die 

relatie? 

 

Hiermee worden belangrijke bijdragen gedaan aan de literatuur over activisme. Ten eerste omdat 

onderzoeken tot nu toe vooral “multi-movement” zijn waarbij meerdere activistische tactieken 

worden gecombineerd in één sample. Door deze “single-movement” studie, waarbij één tactiek is 

onderzocht, konden de effecten zeer valide worden gemeten. Ten tweede zijn veel inzichten uit 

eerdere studies gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek test deze inzichten op een 

kwantitatieve manier. 

Voor het achterhalen van de mediaframes is een corpus opgebouwd van alle Nederlandse 

krantenberichten over asielzoekers tijdens de periode van januari 2013 tot en met december 2017. 

Deze corpus, van in totaal 24.444 berichten, is geanalyseerd aan de hand van de LDA topic modeling 

methode. Nadat de dominante mediaframes waren gevonden is voor de petitieteksten de 

procentuele overeenkomst vastgesteld. Tot slot is het effect op de organisatiereactie en de 

hoeveelheid media-aandacht getoetst. 

De resultaten tonen aan dat de kans op organisatiereactie op een online petitie significant 

wordt beïnvloed door de hoeveelheid media-aandacht en het aantal handtekeningen, maar dat 

gemeentes (gelukkig) niet zijn te beïnvloeden door middel van framegebruik. 

 

Sleutelwoorden: online petities, mediaframes, topic modeling 
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Inleiding 

Sinds de vluchtelingencrisis doet het Centraal Orgaan opvang Asielopvang (COA) steeds vaker een 

beroep op gemeentes voor opvanglocaties. Gemeente Lisse is voornemens om aan dit verzoek te 

voldoen en een asielzoekerscentrum (azc) te openen. Tegenstanders richtten een online petitie op, 

maar na ruim 1800 handtekeningen bleef een reactie van de gemeente uit. Ook gemeente 

Cranendonck maakte kenbaar een azc te willen plaatsen. De petitie om dit tegen te gaan werd nog 

geen 300 keer ondertekend, maar toch ging de gemeente met de tegenstanders in gesprek.  

 

De werking van een petitie gaat uit van de logica van de grote getallen. Met grote aantallen achter 

het doel laat je als groep zien dat je gezamenlijk niet achter de besluiten van de aangesproken 

organisatie staat. Petities hebben een groot aantal mensen nodig om effectief te zijn (Den Hond & De 

Bakker, 2007), maar het lijkt er in bovenstaand voorbeeld dus op dat de logica van de grote aantallen 

niet altijd opgaat. 

Het aantal online petities neemt al jaren toe. Zo werden er op de website petities.nl in 2010 

nog 375 petities aangemaakt, tegen 1264 in 2017. Ook het totaal aantal handtekeningen groeide 

flink: van 669.769 in 2010 naar 1.753.290 in 2017. Een petitie is een protestactie (Van Stekelenburg, 

2018). Het is een tactiek van een activist met als doel om symbolische schade toe te richten (Den 

Hond & De Bakker, 2007), dat wil zeggen, het beschadigen van de reputatie van de aangesproken 

organisatie (King, 2008a) als dwangmiddel om de organisatie aan de eisen in de petitie te laten 

voldoen. Toch wordt dat doel lang niet altijd gehaald: “Het gros van de petities haalt niks uit.”, aldus 

Reinder Rustema, initiatiefnemer van de petitiewebsite (Rodenburg, 2017). 

 

Eerder onderzoek naar andere vormen van activisme, zoals boycots en demonstraties, heeft 

aangetoond dat aandacht in nieuwsmedia mogelijk wel de invloed op een organisatie kan verklaren. 

Behandeling van activisme in de nieuwsmedia zorgt voor zichtbaarheid en verdere verspreiding van 

de activistische boodschap (Briscoe & Gupta, 2016). Hierdoor stijgt de kans op reputatieschade welke 

essentieel is voor commerciële organisaties (King & Soule, 2007; King, 2008b; Bartley & Child, 2011). 

Echter, het grootste gedeelte van de petities is gericht op overheidsorganisaties. De vraag is 

in hoeverre dit type organisatie ook vatbaar is voor het risico op reputatieschade of dat er wellicht 

andere mechanismen zijn waardoor zij zouden willen voldoen aan de eisen van activisten. Ook hier 

zou media-aandacht zou van invloed kunnen zijn: Herweijer en Pröpper (2008) stellen dat 

actievoerders richting beleidsmakers zich vaak tot de media richten om hun petitie kracht bij te 

zetten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de publieke opinie de visie overneemt en groeit de 

kans dat het onderwerp op de beleidsagenda komt. 
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Het is voor activisten dus belangrijk om media-aandacht te verkrijgen, maar dit kan moeilijk 

zijn omdat nieuwsmedia gebeurtenissen framen (Scheufele & Tewksbury, 2006): het op één manier 

van het presenteren van een verhaal (Tankard, 2001). In de media kan een dominant frame over een 

gebeurtenis bestaan (Entman, 1993). Daartegenover heeft een activist juist een counter-frame 

(Chong & Druckman, 2011) dat niet aansluit bij dit dominante mediaframe. Om toch media-aandacht 

te kunnen verkrijgen moet de eigen boodschap meer in lijn worden gebracht met dit dominante 

mediaframe. Of dit het waard is voor een activist wordt het “challengers dilemma” genoemd (Ryan, 

1991).  

 

In deze thesis wordt onderzocht wat het effect is van het overnemen van het dominante mediaframe 

in online petities en is geformuleerd in de volgende onderzoeksvraag: 

 

Welk effect heeft het gebruik van een dominant mediaframe in petities over asielzoekerscentra op de 

kans op een reactie van de ontvangende gemeente en in hoeverre medieert media-aandacht die 

relatie? 

 

Theoretische contributies 

Sinds de jaren tachtig heeft het framing perspectief een significante impact gehad op onderzoek naar 

activisme. Echter, er zijn verdere belangrijke theoretische inzichten nodig die doorbouwen op de 

eerdere onderzoeken (Snow, Benford, McCammon, & Fitzgerald, 2014). Dit onderzoek draagt op drie 

manieren bij aan de recente discussie over framing als voorspeller van succes voor activisme. 

Ten eerste maken de meeste onderzoeken naar framing door activisten gebruik van 

kwalitatieve methoden. Nu is regressie gebaseerd onderzoek nodig om kennis uit eerdere 

onderzoeken te verifiëren en verder te bouwen op wat er tot nu toe kan worden geleerd van het 

brede aanbod van kwalitatief onderzoek (Snow et al., 2014). Dit onderzoek toetst inzichten uit 

kwalitatieve onderzoeken op een kwantitatieve manier. 

Ten tweede zijn de schaarse kwantitatieve framing studies vaak “multi-movement” waarbij 

een heterogene collectie van activistische tactieken in één sample wordt gecombineerd. Hierdoor is 

het lastig om het effect van één tactiek vast te stellen. Daarom is “single-movement” onderzoek 

nodig, waarbij één tactiek en één issue wordt onderzocht (Briscoe & Gupta, 2016). 

Tot slot draagt deze studie bij door inzichten van verschillende concepten van framing te 

combineren. Framing is een belangrijk concept binnen activisme, maar ook voor andere 

wetenschappen zoals media en psychologie. Nu moeten inzichten uit andere framing wetenschappen 

toe worden gepast op activisme (Snow et al., 2014). Dit kan ook het overkoepelende onderzoeksveld 

naar framing en frame-effecten verder helpen (Cornelissen & Werner, 2014). 
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  Theoretische achtergrond 

 

Activisme en de invloed op organisaties 

Een petitie is één van de tactieken die een activist kan inzetten om invloed uit te oefenen op een 

organisatie (Den Hond & De Bakker, 2007). Activisten kunnen individueel handelen, maar ook 

onderdeel zijn van een bredere sociale beweging (Briscoe & Gupta, 2016). In dat geval spreek je van 

een bewegingsactivist die, net zoals individuele activisten, mensen mobiliseren om hun doel te 

kunnen realiseren (King & Soule, 2007). In dit onderdeel worden de begrippen sociale beweging en 

activist toegelicht. 

 

Sociale beweging 

Een sociale beweging is een groep van actoren of organisaties die bewust en constant een autoriteit 

en/of een bestaande overtuiging betwisten (Gamson & Wolfsveld, 1993). Om dit te doen vallen ze 

het beleid en de gebruiken van organisaties aan door het inzetten van protest zoals boycots, 

demonstraties en petities (King & Soule, 2007). Een beweging omvat dus meerdere actoren of 

groepen van actoren die zich verenigen rondom een bepaald doel. Dit doel is vaak in conflict is met 

de bestaande sociale orde (Carroll & Hackett, 2006).  

Sinds de jaren vijftig wordt er onderzoek gedaan naar bewegingen waarbij de focus in de 

eerste onderzoeken lag op de structuur en psychologie die massamobilisatie veroorzaakten (zie 

bijvoorbeeld Turner en Killian, 1957). De theorieën veronderstelden een lineair causaal verband 

tussen grote maatschappelijke veranderingen, zoals industrialisatie en economische crisis, en de 

groei van sociale bewegingen. In deze sociaal-psychologische theorieën werd een sociale beweging 

gezien als een mechanisme voor het uiten van onvrede (Wiktorowicz, 2004). Het veld is sinds die tijd 

doorontwikkeld.  

Vandaag de dag ligt de focus van onderzoek op de actie ten opzichte van de dominante 

sociale instituties waarmee een beweging haar doelen bereikt: het veroorzaken van institutionele 

verandering zoals overheidsveranderingen, wijd geaccepteerde gebruiken en industrie brede logica 

(Van Bommel & Spicer, 2011). Er wordt in de huidige literatuur dan ook aangetoond welke manieren 

sociale bewegingen gebruiken om een complete industrie te beïnvloeden en dwingen te veranderen 

(Pacheco & Dean, 2015). 

 

Activisten 

Activisten zijn individuen en groepen die zich verbinden in collectieve acties om gepercipieerde 

sociale problemen te verhelpen (Briscoe & Gupta, 2016). Het doel van activisten is het beïnvloeden 

van het beleid en de gebruiken van een organisatie is, gemotiveerd door sociale of ethische zorgen 
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(Baron & Diermeier, 2007). Deze organisaties kunnen politieke partijen, maar ook bedrijven, merken 

en internationale organisaties zijn (Bennett, 2012). 

Belangrijk is dat een activist zelf geen toegang heeft tot deze organisaties en de gewenste 

verandering dus op een andere manier voor elkaar moet krijgen: door het uitoefenen van “private 

politics” of “public politics”. Door middel van “public politics” proberen activisten hun agenda onder 

de aandacht te krijgen van publieke organisaties zoals wetgevende macht, uitvoerende 

agentschappen of rechtbanken. Daar tegenover staan “private politics” die gericht zijn op private 

partijen zoals commerciële organisaties (Reid & Toffel, 2009).  

Welk type organisatie wordt aangesproken hangt van het doel van de activist. Van belang is 

in ieder geval dat het gaat om een maatschappelijk of sociaal probleem en dus niet bijvoorbeeld een 

financiële kwestie (Briscoe & Gupta, 2016). Zodra activisme op een commercieel bedrijf is gericht 

gaat het dan ook om de sociale functie van een bedrijf, bijvoorbeeld als het bedrijf wordt 

aangesproken op het CSR-beleid. Het fenomeen van druk van activisten op organisaties kan dan ook 

worden geplaatst binnen de stakeholder theorie (Briscoe, Chin, & Hambrick, 2014). 

 

Framing en de constructie van de sociale realiteit 

Letterlijk vertaald is een frame een omlijsting en het begrip wordt op deze manier metaforisch 

gebruikt. Een frame om een foto of schilderij omlijst een bepaalde stukje van een werkelijkheid en 

sluit andere mogelijke gedeelten van die werkelijkheid buiten (Goffman, 1974). Daarbij bepaalt de 

lijst zelf hoe de afbeelding wordt gepresenteerd: een prachtige handgemaakte lijst geeft een heel 

ander gevoel bij de afbeelding dan een goedkoop metalen frame (Tankard, 2001). De metafoor stelt 

dus dat een frame bepaalt welke elementen van een gebeurtenis worden weergegeven, maar ook de 

manier waarop.  

 

De invloed van mediaframing 

Aan de hand van mediaframes wordt het publieke discours georganiseerd. Dit gebeurt door het 

selecteren, weglaten of juist benadrukken van bepaalde aspecten van een gebeurtenis met als doel 

een probleem op een bepaalde manier te presenteren (Entman, 1993). Door middel van deze 

mediaframes definieert de ontvanger wat wel en wat niet relevant is aan een issue (Ryan, Carragee, 

& Meinhofer, 2001). Om betekenis te geven aan politieke en sociale issues gebruiken mensen dan 

ook door de media gegenereerde beelden van de wereld (Gamson, Croteau, Hoynes & Sasson, 1992).  

Daarmee hebben mediaframes een sterke invloed op de publieke opinie en macht over het 

grote publiek. Een groot deel van deze macht zit hem erin dat het publiek zich niet realiseert dat deze 

processen plaatsvinden (Tankard, 2001). Een reden hiervoor kan zijn dat in de meeste gevallen 
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mensen niet goed geïnformeerd zijn waardoor framing een groot effect heeft op hun reactie op de 

communicatie-uitingen (Entman, 1993).  

Deze macht wordt onder andere aangetoond in een studie van Van Gorp, Vettehen & 

Beentjes (2009) naar de effecten van framing van asielzoekers. Deelnemers werden drie 

verschillende versies van een nieuwsartikel gepresenteerd waarin asielzoekers afwisselend werden 

neergezet als onschuldig slachtoffer, indringer of een combinatie. Bij alle drie de artikelen zat een 

identieke foto. De studie toonde aan dat de foto per artikel verschillend werd geïnterpreteerd. 

Daarnaast werd aangetoond dat betrokkenheid bij het onderwerp geen modererend effect had op 

de relatie tussen het frame en de interpretatie van de foto. Hiermee zou het eerdere argument van 

Entman (1993), dat frame-effecten optreden bij niet goed geïnformeerden, worden tegengesproken. 

Dit maakt mediaframes des te machtiger. 

 Als mensen zich een mening vormen over asielzoekers baseren ze zich veelal op de 

nieuwsmedia (Van Gorp et al., 2009). Eerdere media-onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk 

toonden aan dat er meerdere frames over asielzoekers te onderscheiden waren. De studies vonden 

dat nieuwsberichten een bedreiging/veiligheid, economisch, wettelijk, humanitair of multicultureel 

aspect van asielzoekers kunnen benadrukken (Kelsall, 2016). Sterker nog, “asielzoeker” is in zekere 

mate al een frame omdat de nadruk niet wordt gelegd op het feit dat deze persoon is gevlucht en 

dus ook “vluchteling” had kunnen worden genoemd.  

 

In de media kunnen dus meerdere frames over een onderwerp bestaan, maar daarbij kan er ook één 

frame dominant zijn. Dit is het frame met de hoogste waarschijnlijkheid te worden opgemerkt, 

verwerkt en geaccepteerd door de meeste mensen. Dit is dan ook het frame dat het meest wordt 

ondersteund in mediateksten. Een dominant mediaframe komt overeen met de dominante betekenis 

van het publiek over een onderwerp (Entman, 1993). Een mediaframe kan zo dominant zijn dat 

mensen het accepteren zonder er aan te twijfelen. Dit wordt mediahegemonie genoemd (Tankard, 

2001). In de literatuur kunnen twee verklaringen worden gevonden voor het bestaan van dit 

dominante mediaframe. 

Ten eerste kan het dominante mediaframe het resultaat zijn van de macht en visie van de 

politieke en economische elite die deze bewust opstellen en blijven bekrachtigen (Gamson et al., 

1992). Deze bewuste mediahegemonie omvat de dominantie van een bepaalde cultuur en de manier 

waarop dominante elementen van de realiteit in stand wordt gehouden via de publieke opinie en het 

sociale leven. Het begrip hegemonie is geworteld in de Marxistische kijk op de samenleving: de 

heersende klassen die de economische instituties controleren, controleren ook de politieke en 

ideologische instituties (Altheide, 1984). 
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Een tweede verklaring voor het bestaan van het dominante mediaframe ligt in de 

journalistieke routines. Alhoewel mediaprofessionals claimen dat ze rapporteren naar waarheid, 

objectiviteit en balans, bewijzen meerdere onderzoeken dat journalisten grote macht hebben over 

de constructie van de sociale realiteit (Schnell, 2001). Dit betekent niet dat de meeste journalisten 

een verhaal verdraaien om hun publiek bewust te misleiden. Framing is een noodzakelijke aanpak 

om de complexiteit van issues te verminderen (Gans, 1979). Frames worden bewust ingezet als 

werkroutine om complexe materie toegankelijk te maken voor het grote publiek (Scheufele & 

Tewksbury, 2007). 

Of er nu daadwerkelijk een elite bestaat die aan de touwtjes trekt, of dat het onschuldiger is 

te zoeken in journalistieke vereenvoudiging, de mediaframes bestaan en hebben invloed op de 

publieke opinie. Het dominante mediaframe representeert hierbij de publieke opinie over een 

onderwerp als asielzoekersopvang in de wijk. 

 

Framing door activisten 

Ook activisten zetten framing in als tactiek om meningen en betekenissen over een onderwerp te 

beïnvloeden. Dit wordt ook wel “bottom up” framing genoemd: van onderaf de meningen over een 

onderwerp beïnvloeden (Cornelissen & Werner, 2014) met als doel collectieve actie in gang te zetten 

(Bimber, 2017). 

Het construeren van deze frames wordt “frame alignement” genoemd omdat activisten 

frames samenstellen door verschillende interpretaties en overtuigingen over een onderwerp aan 

elkaar linken (Benford & Snow, 2000). Het samenstellen van een frame wordt gedaan met drie 

elementen. Door middel van “diagnostic framing” wordt het probleem gedefinieerd en de 

verantwoordelijkheid of schuld bij een persoon of organisatie gelegd. Met “prognostic framing” 

suggereren activisten een manier om het probleem op te lossen en met “motivational framing” 

wordt aangestuurd op mobilisatie van mensen. Deze drie onderdelen samen worden “collective 

action frames” genoemd omdat ze niet alleen een beschrijving geven van een onderwerp, maar ook 

ingaan tegen het bestaande dominante frame van de realiteit en oproepen tot actie van andere 

activisten, het grote publiek en de media (Snow & Benford, 1988). 

Naast aanzetten tot actie is framing voor activisten een belangrijk hulpmiddel voor het 

directer uitoefenen van invloed op organisaties. Een frame beïnvloedt de kennis van bestuurders en 

op die manier hun besluitvormingsprocessen (Cornelissen & Werner, 2014). De reden is dat deze 

cognitieve frames, bewust en onbewust, door mensen worden gebruikt om betekenis te geven aan 

de omgeving (March & Simon, 1958) en bepalen iemands perceptie en gedrag (Starbuck, 1983). 

Zodra een activist een frame gebruikt, bijvoorbeeld in een petitie, kan dit het bestaande cognitieve 
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frame van de ontvanger ophalen en invloed hebben op zijn besluitvorming (Cornelissen & Werner, 

2014). 

Een mogelijke verklaring voor dit frame-effect ligt in de mate van overeenstemming tussen 

het frame in de tekst en het cognitieve schema van de ontvanger. Hierbij wordt er van uit gegaan dat 

het geheugen werkt als een samenstelling van cognitieve knooppunten van gedachten, gevoelens en 

ervaringen in associatief georganiseerde schema’s. Zodra iemand in aanraking komt met een 

frametekst wordt dit schema makkelijker toegankelijk en beïnvloedt het de manier waarop de 

boodschap wordt verwerkt. Het frame verhoogt dus tijdelijk de bereikbaarheid van al in het hoofd 

opgeslagen elementen (Van Gorp et al., 2009).  

 

Hypotheseontwikkeling 

 

Framing als hulpmiddel: Invloed op organisatieverandering 

De ontvangers van de petitie zijn bestuurders in een gemeentelijke organisatie die beslissen om wel 

of geen reactie op de petitie te geven. Idealiter zou een bestuurder volledig rationeel besluiten 

nemen. Echter, toonden Tversky en Kahneman (1986) aan dat dit niet het geval is. Met hun 

onderzoek laten ze zien hoe verschillende frames van identieke keuzescenario’s invloed hebben op 

de evaluatie van de opties die mensen hebben en op de keuze die ze uiteindelijk maken (Tversky & 

Kahneman, 1986).  

Aan de andere kant is een petitie gericht aan een bestuurder in een gemeentelijke 

organisatie en zouden frame-effecten zouden op hen niet zo ‘vluchtig’ moeten zijn. Bijvoorbeeld 

omdat een bestuurder besluiten goed moet overwegen en later verdedigen. Daarbij hebben 

meerdere studies aangetoond dat frame-effecten minder sterk zijn als ontvangers kennis hebben van 

het framing concept (Van Gorp et al., 2009). De politiek is er al langere tijd van overtuigd dat het 

gewenste effect niet wordt bereikt met de inhoud van het bericht, maar de manier waarop het 

bericht wordt gebracht (Scheufele & Tewksbury, 2007). Hierom kan worden gesteld dat 

besluitvormers in gemeentes minder gevoelig zijn voor framegebruik in petities. 

Toch toonde een studie van LeBoeuf en Shafir (2003) iets tegenstrijdigs aan. Zij onderzochten 

frame-effecten bij respondenten die eerst goed na moesten denken over hun keuze. Één van de 

onderzoeksresultaten was dat de mate van gedachte die van te voren aan het probleem werd 

gegeven niet het frame-effect verminderde (LeBoeuf & Shafir, 2003). Frame-effecten kunnen dus nog 

steeds optreden bij bestuurders in gemeentes, maar wellicht minder sterk. 

Wat voor effect heeft dan het gebruik van een dominant mediaframe in een petitietekst op 

de bestuurder? Voor stemmers is aangetoond dat hun opinie wordt gevormd door de media en dat 

deze opinie leidt tot hun stemgedrag (Hahn, Lee & Lee, 2015). Gezien het dominante mediaframe de 
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publieke opinie representeert, komt deze dus overeen met de stem van de meeste mensen. Hoe een 

issue wordt belicht in het dominante mediaframe zou dus terug te vinden moeten zijn in een 

meerderheid van de gemeenteraad. Hierdoor zou een activistische tekst met een dominant 

mediaframe een positief effect moeten hebben op de uitkomst. Daar komt bij dat, als de politieke 

ideologie van de activist en de bestuurder in de aangesproken organisatie overeen komen, dit de 

waarschijnlijkheid van het succes van activisme doet toenemen (Briscoe et al., 2014). Vandaar dat de 

eerste hypothese verwacht dat: 

 

H1:  Het gebruik van een dominant mediaframe in de petitietekst leidt tot een hogere kans 

op een reactie van de ontvangende gemeente. 

 

Framing als probleem: Activisme en het challengers dilemma 

Het bestaande dominante mediaframe over een onderwerp werkt vaak in het nadeel van activisten 

omdat zij hier met hun boodschap regelmatig tegenin gaan (Ryan, 1991). Zij hebben een counter-

frame (Chong & Druckman, 2011) met als doel het veranderen van de bestaande betekenissen en 

meningen en het creëren van nieuwe (Benford & Snow, 2000). Hierdoor zijn activisten dan ook in een 

constante strijd verwikkeld met media over de betekenis die aan een onderwerp wordt gegeven 

(Gamson & Wolfsveld, 1993). 

Het dominante mediaframe is voor activisten dus een hindernis voor het verkrijgen van 

media-aandacht. Nieuwsmedia geven veel vaker aandacht aan officiële bronnen en degenen met de 

institutionele macht dan aan activisten. Deze neiging van journalisten om politieke issues puur als het 

domein van de elite te zien, ten opzichte van het tegengeluid, is een obstakel voor activisten om hun 

visie aan het publiek te tonen (Ryan et al., 2001). Om wel media-aandacht te kunnen verkrijgen 

moeten activisten zich met hun berichtgeving vaak aansluiten bij dit dominante mediaframe 

waardoor de kern van hun boodschap verloren kan gaan (Gamson & Wolfsveld, 1993).  

Samenvattend is het dus zo dat er in de media een dominant frame kan bestaan dat 

voortkomt uit de huidige instituties en in stand wordt gehouden door journalisten. Daarentegen gaan 

activisten juist tegen de instituties in en komt hun boodschap dus niet overeen met dit dominante 

mediaframe. Hierdoor is het verkrijgen van media-aandacht lastig. Om wel media-aandacht te 

kunnen verkrijgen moet de boodschap worden aangepast om deze overeen te laten komen met het 

dominante mediaframe. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

H2a:  Hoe meer de petitietekst overeenkomt met het dominante mediaframe, hoe meer 

media-aandacht deze petitie krijgt. 
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Echter, het is niet zo dat het voor activisten onmogelijk is om media-aandacht te verkrijgen met hun 

eigen tegendraadse boodschap. Volgens Kellner (1990) is de eerder besproken mediahegemonie 

namelijk flexibel. Hij ziet mediahegemonie wel als een weerspiegeling van de dominante ideologie, 

maar tegelijkertijd als een verschuivend terrein bestaande uit consensus, worsteling en 

compromissen. Dus niet als een ééndimensionale ideologie die aan het publiek wordt opgelegd door 

een eenduidige heersende klasse, maar een veranderend en open fenomeen dat altijd onderwerp is 

van betwisting (Kellner, 1990).  

Het mediadiscours biedt dan ook nog steeds ruimte voor activisten als uitdagers van het 

dominante frame om een concurrerend beeld van de realiteit te laten zien. Er wordt dan ook bewust 

gesproken over de strijd over betekenis (Gamson & Wolfsveld, 1993), oftewel een “framing contest” 

(Ryan, 1991). Zelfs als de uitdager bijna geen macht en resources heeft, spreek je wel nog steeds van 

een strijd (Gamson et al., 1992). Deze strijd komt in de praktijk dan wel vaak uit in het voordeel van 

de politieke en economische elite, maar deze zijn niet de enige die er invloed op hebben. Ook 

activisten en andere actoren kunnen mediaframes beïnvloeden (Ryan et al., 2001). 

 Daarnaast is het zo dat nieuwsmedia nieuws willen produceren en niet enkel berichtgeving 

die volledig overeenkomt met de publieke opinie. Veel geciteerde criteria van Harcup en O'Neill 

(2001) over wanneer iets nieuwswaardig is stellen inderdaad dat nieuwsberichten worden geplaatst 

als ze gaan over de elite, maar berichten kunnen ook geplaatst worden als ze juist contrast bieden of 

als er veel mensen bij een gebeurtenis betrokken zijn. Schnell (2001) noemt onder andere 

eigenschappen als conflict en nieuwheid als criteria voor nieuwsberichten wat kansen biedt aan 

activisten. Een bericht dat op deze manier is geframed heeft een grotere kans om te worden 

geplaatst (Schnell, 2001).  

Eerder werd in hypothese 2a gesteld dat, naarmate een petitietekst meer overeenkomt met 

het dominante mediaframe deze meer media-aandacht krijgt. Gezien het mediadiscours nog ruimte 

biedt voor uitdagers kunnen petities met tegendraadse frames ook media-aandacht ontvangen. 

Omdat nieuwsmedia berichtgeving plaatsen die vernieuwend is en contrast biedt, zullen journalisten 

geen berichtgeving plaatsen die volledig overeenkomt met het dominante mediaframe. Het is dan 

geen nieuws meer. Daarom zal het effect van overeenkomst met het dominante mediaframe in de 

petitietekst op media-aandacht de vorm aannemen van een “inverted U-shape”: 

 

H2b:  Na een optimale mate van overeenkomst met het dominante mediaframe zal de 

media-aandacht voor de petitie weer afnemen. 
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De invloed van media-aandacht op reacties op activisme 

Media-aandacht is om twee redenen belangrijk voor activisten. Ten eerste omdat via de massamedia 

mensen worden bereikt die via de eigen kanalen niet bereikt hadden kunnen worden (Gamson & 

Wolfsfeld, 1993). Hiermee kunnen activisten hun boodschap verder verspreiden en nieuwe mensen 

mobiliseren (Smith, McCarthy, McPhail & Augustyn, 2001). Ten tweede leidt media-aandacht tot 

potentieel meer invloed op de aangesproken organisatie (Briscoe & Gupta, 2016). Om verdere druk 

uit te oefenen op de aangesproken organisatie verspreiden activisten belastende informatie via 

publieke kanalen over de organisatie (King & Soule, 2007). Gezien activisten hiermee de kans op 

reputatieschade voor de aangesproken organisatie vergroten, neemt de kans toe dat deze voldoet 

aan hun eisen. 

In verschillende onderzoeken is het verband aangetoond tussen de hoeveelheid media-

aandacht en het succes van activistische activiteiten. Zo vonden King en Soule (2007) een verband 

tussen de hoeveelheid media-aandacht voor een protest en de kans van slagen daarvan. En in een 

studie naar verschillende online protesten tegen de Chinese overheid werd aangetoond dat aandacht 

in de nieuwsmedia essentieel was voor het succes van de acties (Earl & Kimport, 2008). 

Door middel van een goed georganiseerde mediacampagne kan reputatieschade aan een 

organisatie worden aangericht. Media-aandacht is dan ook belangrijker dan grote aantallen achter 

een petitie (Den Hond & De Bakker, 2007). Reputatie kan in deze context worden gedefinieerd als de 

perceptuele representatie van de aantrekkelijkheid van een bedrijf in vergelijking met concurrenten 

(Fombrun, 1996).  

Tot voor kort ging literatuur over reputatie, net zoals de meeste literatuur over activisme, 

over commerciële organisaties omdat reputatie belangrijk is als onderscheidingsmogelijkheid en dus 

van belang om te blijven voortbestaan (Schoofs & Nelissen, 2008). Voor overheidsorganisaties was 

het voorheen minder van belang zich te onderscheiden (Twist, Van Dijk & Kort, 2000), maar dat is de 

laatste jaren aan het veranderen. Een van de redenen is dat overheidsorganisaties het steeds 

moeilijker krijgen jong getalenteerd personeel aan te trekken dat gevoelig is voor 

organisatiereputatie (Walstra, 2017). Een andere reden is dat toerisme een belangrijke bron van 

inkomsten is voor gemeentes (Pasquinelli & Bellini, 2017). Het aantrekken van toeristen gebeurt aan 

de hand van citymarketing, het positief benadrukken van elementen van de stad (Coleman & Crang, 

2002), en heeft binnen gemeentes de laatst tijd een steeds grotere rol gekregen (Van der Zijde, 

2015). Ook voor gemeentes wordt reputatie dus een belangrijk element dat beschadigd kan worden 

door de handelingen van activisten. 

Kortom, media-aandacht voor activisme vergroot de kans op reputatieschade voor 

commerciële organisaties. Ook voor gemeentes wordt reputatie steeds belangrijker. Daarom wordt 

voor dit type organisatie hetzelfde effect verwacht. Dit leidt tot de derde hypothese: 
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H3:  Hoe meer media-aandacht de petitie krijgt, hoe groter de kans is op een reactie van 

de ontvangende gemeente. 

 

Conceptueel model 

De hypothesen worden schematisch weergegeven in het conceptueel model in Figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model. 

 

 

Methode 

 

In deze studie zijn alle petities gericht aan Nederlandse gemeentes over een azc onderzocht, oftewel 

een “single-movement” studie waarbij één activistische tactiek en één issue wordt onderzocht 

(Briscoe & Gupta, 2016). De petities zijn onderzocht op overeenkomst met het op dat moment 

dominante mediaframe en het effect hiervan op de hoeveelheid media-aandacht en de reactie op de 

petitie. Door een combinatie van een deductieve en inductieve benadering zijn de mediaframes 

vastgesteld. Deductief omdat het volledige aanbod van krantenberichten over azc’s kwantitatief is 

geanalyseerd en deze vervolgens, op basis van theorie, is ingedeeld tot specifieke observaties. 

Inductief omdat deze observaties vervolgens aan de hand van een kwalitatieve methode zijn 

geïnterpreteerd en hier conclusies aan zijn verbonden. Tot slot zijn de verwachtingen uit de 

hypothesen getoetst met als doel deze te kunnen bevestigen of verwerpen.  

 

 

X: De mate waarin een 

petitietekst 

overeenkomt met het 

dominante mediaframe 

Y: Reactie op de petitie 

door de aangesproken  

gemeente 

H1 

H2a-b H3 

X2: Media-aandacht 

voor de petitie 
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Empirische context 

Voor dit onderzoek zijn de petities onderzocht die zijn opgericht tijdens de periode 

die de Europese Vluchtelingencrisis of Europese Migrantencrisis wordt genoemd. Alhoewel er 

meerdere oorzaken en beginpunten van deze crisis zijn aan te wijzen, wordt over het algemeen het 

voorjaar van 2013 als de start gezien. Toen staken voor het eerst honderdduizenden vluchtelingen 

per boot de Middellandse zee over om Europa te bereiken en kwam dit veel in het nieuws.  

Voor dit onderzoek wordt de periode van januari 2013 tot en met december 2017 gebruikt. 

Tijdens deze periode werden ruim vier miljoen asielaanvragen gedaan in Europa, waarvan ruim 300 

duizend in Nederland (Vluchtelingenwerk Nederland, 2017). Dit leidde tot een scherpe toename in 

het aantal verzoeken van het COA richting gemeentes voor het openen van azc’s. Regelmatig stuitte 

een gemeente hierbij op verzet onder bewoners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal opgerichte 

petities over dit onderwerp. Een voorbeeld van een petitie waaruit verzet onder bewoners blijkt is 

opgenomen in bijlage 1. Maar in sommige gevallen moedigden bewoners het juist aan als hun 

gemeente wilde helpen en werd een petitie opgericht op een azc te openen, zoals in bijlage 2. Ook 

kunnen petities gaan over een verzoek om kleinere aantallen of een andere locatie zoals in bijlage 3. 

 

Sample 

Binnen de onderzoeksperiode zijn op de drie grootste Nederlandse petitiewebsites (petities.nl, 

petitie24.com en petities24.nl) in totaal 105 petities aangemaakt over een azc. Omdat er meerdere 

benamingen voor vluchteling en opvang worden gebruikt (Van Gorp, 2006), zijn al deze benamingen 

in een zoekstring opgenomen om via Google de relevante petities te vinden: 

 

Azc OF asielzoekerscentrum OF asielzoekerscentra OF vluchtelingenopvang OF 

vluchtelingenopvangcentrum OF coa OF Centraal Orgaan opvang asielzoekers OF opvangcentrum OF 

opvanglocatie OF asielcentrum OF asielopvang OF asielopvangcentrum OF vluchteling OF 

vluchtelingen OF asielzoeker OF asielzoekers OF vreemdeling OF vreemdelingen OF 

vreemdelingenopvang OF noodopvang site:petities.nl / site:petities24.nl / site:petitie24.com 

 

Aan de hand van twee criteria is de kans op confounding factoren in de sample teruggebracht. Ten 

eerste is geselecteerd op meerdere petities die op eenzelfde gemeente waren gericht. Zodra dat het 

geval was zijn al deze petities uit de sample verwijderd. Ten tweede zijn daarbij alle petities 

verwijderd waarbij er, zover bekend, op een andere manier druk is uitgeoefend op de ontvangende 

gemeente. Zo hebben er in verschillende gemeentes bijvoorbeeld demonstraties, rechtszaken, rellen 

en bedreigingen plaatsgevonden in dezelfde periode als die van de petitie (3 maanden voor en 5 

maanden na startdatum). In beide gevallen kan niet worden vastgesteld of een eventuele reactie 
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puur voort is gekomen op basis van de druk vanuit één van de petities of dat een andere manier van 

druk uitoefenen op de organisatie hiertoe heeft geleid. Bekend is bijvoorbeeld voor anti-vaccinatie 

activisten dat zij vaker succes hebben als al eerder de legitimiteit van de medische autoriteit in twijfel 

is getrokken (Kata, 2012). Een overzicht van deze verwijderde petities en de mogelijke confounding 

factoren is opgenomen in bijlage 4. Van de uiteindelijke sample (N=61) zijn de petitietekst, de datum, 

het aantal handtekeningen en de eventuele reactie van de ontvangende gemeente meegenomen 

voor verdere analyse. 

 

Afhankelijke variabele 

Een petitie is een verzoek van de ondertekenaars om zo snel mogelijk iets aan de situatie te doen. 

Afdwingen van veranderingen kan niet met een petitie (Norris, 2002), maar het is een middel om de 

visie van de activisten onder de aandacht van de aangesproken organisatie te krijgen en met hen in 

gesprek te gaan. Hierop kan de ontvangende gemeente wel of niet reageren, wat de afhankelijke Y-

variabele dichotoom maakt. De variabele is gecodeerd als “1 = reactie van de ontvangende 

gemeente” en “0 = geen reactie van de ontvangende gemeente”. 

Aangezien de reactie van de ontvangende gemeente vaak beschikbaar was in dezelfde 

database als de petitie zelf is er voor deze variabele sprake van een hoge begripsvaliditeit (Field, 

2016). In sommige gevallen was de uitkomst van de petitie niet op de websites beschikbaar en is op 

de website van de ontvangende gemeente gezocht. Op gemeentelijke websites zijn de 

vergaderagenda's en stukken over besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders 

(B&W), de Gemeenteraad en de eventuele Commissies openbaar. Daarbij is om de betrouwbaarheid 

te waarborgen de status van de petitie op de petitiewebsite gecontroleerd op de gemeentelijke 

websites.  

 

Onafhankelijke variabele 

De onafhankelijke X-variabele is in hoeverre de petitietekst overeenkomt met het op dat moment 

dominante frame in de media. Het operationaliseren van deze variabele gaat in vijf stappen. De 

eerste twee stappen zijn het opbouwen van de corpus (een set van teksten) over asielzoekerscentra 

en het geschikt maken voor analyse. De derde stap is het analyseren van de corpus. De vierde stap is 

het dominante mediaframe vaststellen door het interpreteren van de resultaten. Tot slot wordt bij 

stap vijf bepaald in hoeverre de petitieteksten hiermee overeenkomen. 

 

Stap 1: Opbouwen corpus 

Voor het opbouwen van de corpus is de LexisNexis krantendatabase gebruikt omdat deze alle 

Nederlandse landelijke en regionale kranten bevat (LexisNexis, z.d.). Om niet al van te voren aan te 
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sturen op bepaalde frames is gekozen om meerdere zoektermen te gebruiken. Alhoewel ze technisch 

gezien anders zijn, worden ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’ in de media vaak door elkaar heen gebruikt 

om dezelfde persoon te benoemen. Hierbij wordt ‘asielzoeker’ vaak negatiever gebruikt dan 

‘vluchteling’ (Van Gorp, 2006). Daarom is gekozen om de beide termen in de zoekopdracht te 

gebruiken. Ook zijn deze termen in combinatie met ‘opvang’ en synoniemen daarvoor in de 

zoekopdracht opgenomen om niet de berichten te missen die gaan over azc’s. 

 

Om de validiteit van de corpus de verhogen is steekproefsgewijs het zoekresultaat gecontroleerd en 

de zoekopdracht hiermee steeds verder aangescherpt. Op deze manier werd duidelijk er in de media 

nog verschillende andere benamingen voor vluchteling te vinden waren zoals ‘illegaal’, ‘migrant’ en 

‘gelukszoeker’. Uit de steekproeven bleek dat, als dit woord in een artikel werd gebruikt, in dit artikel 

ook de woorden ‘asielzoeker’ of ‘vluchteling’ werd gebruikt. Krantenartikelen gaan over 

‘vluchtelingen’ die in een artikel af en toe ‘gelukszoeker’ worden genoemd en niet andersom. Dus 

zijn deze, veel minder voorkomende benamingen, niet meegenomen in de uiteindelijke 

zoekopdracht. Ook bleek dat veel artikelen die één of twee keer een zoekwoord bevatten een ander 

hoofdonderwerp hadden. Vandaar dat in de zoekopdracht de voorwaarde is opgenomen dat het 

zoekwoord minimaal vijf keer in het artikel moest voorkomen. Tot slot bleek AZC een Zutphense 

Voetbalvereniging én een waterpoloclub uit Alphen aan de Rijn te zijn. Betekenisvolle en veel 

voorkomende woorden uit artikelen die daarover gingen zijn daarom als uitsluiting in de 

zoekopdracht opgenomen. Dit resulteerde in de uiteindelijke zoekstring: 

 

ATLEAST5(asielzoekerscentrum) OR ATLEAST5(azc) OR ATLEAST5(asielzoekerscentra) OR 

ATLEAST5(vluchtelingenopvang) OR ATLEAST5(vluchtelingenopvangopvangcentrum) OR 

ATLEAST5(asielzoeker) OR ATLEAST5(asielzoekers) OR ATLEAST5(vluchteling) OR 

ATLEAST5(vluchtelingen) AND NOT (voetbal) AND NOT (club) AND NOT (waterpolo) AND NOT 

(waterpoloërs) AND NOT (voetballer) AND NOT (eredivisie) AND NOT (doelpunt) AND NOT (play) 

 

Geselecteerd zijn alle Nederlandse regionale en landelijke kranten; landelijk omdat deze meer 

invloed hebben op de publieke opinie, en regionaal omdat petities veelal lokaal zijn en nieuwsgeving 

daarover ook. Dit komt neer op een totaal van 55 nieuwsbronnen. Op de resultaten is de ontdubbel 

functie gebruikt omdat hetzelfde artikel vaak in meerdere kranten van eenzelfde uitgeverij wordt 

geplaatst (bijvoorbeeld zowel het Haarlems en het Leidsch Dagblad). Zo is voorkomen dat bepaalde 

artikelen onterecht meer gewicht krijgen in de corpus. 
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Voor de zoekopdracht is dezelfde periode aangehouden als van de petitiesample. De 

zoekopdracht beslaat dus een periode van vijf jaar (januari 2013 tot en met december 2017) en 

leverde een resultaat van 24.444 krantenberichten op die voldoen aan de eisen. Deze documenten 

zijn per maand gedownload als Word-bestanden. De verdeling van de documenten over de maanden 

is weergegeven in Figuur 2. Hierin is duidelijk de piek van de vluchtelingencrisis te observeren, 

namelijk wanneer deze oversloeg in een Europese crisis. Rond die periode is ook een piek in het 

aantal petities over azc’s te observeren. 

Figuur 2. Aantallen krantenberichten en petities per maand tijdens de vluchtelingencrisis. 

NB: aantal petities is voor het verwijderen van confounding cases. 

 

Stap 2: Voorbereiden data voor analyse 

De corpus is geanalyseerd aan de hand van het Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling 

algoritme welke wordt beschreven bij stap 3. Voor deze contentanalyse is de data eerst opgeschoond 

omdat alle woorden in de artikelen analyseren ten eerste niet nuttig zou zijn (Jacobi, Van Atteveldt & 

Welbers, 2016) en ten tweede verhoogt het opschonen van de data de validiteit van de resultaten 

(Maier et al., 2018). Geschikt maken van de data voor analyse omvatte drie stappen en als laatste het 

converteren van de bestanden. 

Ten eerste bevatten de bestanden in de corpus een hoop overbodige informatie die de latere 

analyse zou vervuilen (McClellan, 2015). Zo staat boven ieder gedownload artikel een nummering 

(“document 1 van de …”), een copyright regel van de uitgever en de datum. Via de Find&Replace 

functie in Word is, met behulp van wildcards, alle overbodige informatie uit de documenten 

verwijderd. 

Ten tweede zijn de stopwoorden verwijderd omdat dit voor de LDA-methode een beter 

resultaat oplevert (Wallach, Mimno & McCallum, 2009). Het analyseprogramma biedt de 
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mogelijkheid stopwoorden uit de corpus te negeren. Hiervoor is standaard een lijst met Engelse 

stopwoorden in het programma beschikbaar. Vanwege de Nederlandstalige corpus is handmatig een 

lijst van Nederlandse stopwoorden toegevoegd om op te filteren door het programma. Deze lijst is 

verkregen van dezelfde bron als die van de originele lijst met Engelse stopwoorden 

(https://www.ranks.nl/stopwords/dutch). 

Ten derde is gefilterd op basis van woordvorm. De meest nuttige woordvormen voor de 

analyse zijn zelfstandig naamwoorden, eigennamen, bijvoeglijk naamwoorden en werkwoorden 

(Jacobi et al., 2016). Daarom zijn uit de corpus alle lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels, 

voornaamwoorden en bijwoorden verwijderd. 

De opgeschoonde teksten zijn met Word2txt omgezet in txt-files omdat het 

analyseprogramma deze extensie vereist. Het resultaat zijn dus 60 schone txt-bestanden, voor iedere 

maand één, en omvatten alle krantenberichten van die maand. De data is nu geschikt om 

geanalyseerd te worden. 

 

Stap 3: Corpus analyse 

Framen is het selecteren en benadrukken van bepaalde aspecten van de realiteit in de communicatie 

met als doel een probleem op een bepaalde manier te presenteren (Entman, 1993). Vroeger 

onderzoek naar framing betrof voornamelijk kwalitatieve tekst analyses waarbij een individuele 

wetenschapper de frames in de mediateksten identificeerde en titels gaf. Een subjectief proces dus. 

Veel beter is het om onderzoek naar framing systematisch en empirisch aan te pakken. Hierdoor 

worden uitkomsten betrouwbaarder en objectiever (Tankard, 2001). 

Om de bestaande mediaframes op een objectieve manier te achterhalen wordt LDA topic 

modeling gebruikt. LDA is een techniek om automatisch grote hoeveelheden documenten te 

analyseren op latente topics. Deze topics worden gemeten als patronen van het (gezamenlijk) 

voorkomen van woorden (Jacobi et al., 2016). Een latent topic van een patroon van woorden in een 

tekst komt overeen met de gehanteerde definitie van een frame: het selecteren en benadrukken (en 

dus ook weglaten) van bepaalde aspecten van de realiteit. De techniek wordt in het artikel van Jacobi 

et al. (2016) bewezen in door het onderzoek van Gamson en Modigliani (1989) naar mediaframes 

over kernenergie te reproduceren. 

Het voordeel van deze methode is dat het patronen naar boven haalt die niet handmatig 

gevonden hadden kunnen worden. Daarbij is het voor andere contentanalysemethodes is nodig om 

van te voren te weten waar de documenten over gaan. Een topic modeling algoritme ontdekt dit juist 

(Nelson, 2010). De methode is gebaseerd op twee assumpties. Ten eerste dat er een aantal 

patronen, groepen van woorden die de neiging hebben te clusteren, aanwezig zijn in de 
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documenten. Dit zijn de topics. Ten tweede dat ieder document in de corpus deze topics in een 

uiteenlopende mate bevat (Blei, 2012).  

 

Voor het uitvoeren van de analyse is verschillende software beschikbaar, alhoewel het algoritme in 

ieder programma precies hetzelfde werkt (Jacobi et al., 2016). Voor dit onderzoek is het software 

pakket MALLET Natural Language Processing Toolkit (http://mallet.cs.umass.edu/topics.php) 

gebruikt. Hierin zijn de corpusdocumenten en de lijst met stopwoorden ingeladen. Op basis van deze 

documenten genereert de software een .mallet file. Dit is een voor het programma leesbaar bestand 

waarin alle berichten uit de corpus zijn omgezet tot woordenlijsten met hun gewicht en frequentie. 

Zoals later aan de output zal blijken blijft belangrijke informatie zoals de tijdsvolgorde behouden. 

Vervolgens is er een model “getraind”, wat het instellen van parameters inhoudt om het 

beste model voor de data te vinden. De optie die hier verreweg de meeste invloed op heeft is het te 

ontdekken aantal topics. Het aantal topics is afhankelijk van de aard van de corpus en de 

theoretische verwachtingen (Jacobi et al., 2016). Vanuit de literatuur is duidelijk geworden dat er een 

dominant mediaframe is, maar ook challenger frames. Het aantal topics moet dan ook groter zijn dan 

één. Daarnaast kunnen frames veranderen over tijd. Hierom moeten er in ieder geval meer dan twee 

topics in de corpus worden gevonden. 

Hoe meer topics Mallet wordt opgedragen uit de corpus te laten destilleren, hoe 

gedetailleerder deze zijn. Bij een resultaat van vijf topics zijn deze veel algemener dan bij vijftig, maar 

door te kiezen voor een groter aantal begint er overlap tussen de topics te ontstaan. De keuze voor 

een groter of kleiner aantal is een afweging tussen zo veel mogelijk informatie behouden, dus niet te 

veel samen laten voegen in algemenere topics, maar aan de andere kant ook interpreteerbare 

resultaten en de corpus niet te laten opdelen in veel kleine gelijkwaardige topics (Greene, 

O’Callaghan & Cunningham, 2014). Een veel gebruikte methode is het herhalen van de analyse met 

verschillende aantallen topics waarbij de resultaten worden vergeleken op verschillen en 

interpretatiemogelijkheden. Door te analyseren op overeenkomst van de resultaten wordt tevens de 

betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd (Maier et al., 2018). Door middel van het volgen van 

deze methode bleek het ideale aantal topics voor deze corpus te liggen op 25.  

 

Stap 4: Interpretatie LDA resultaten 

De data output is een lijst van topics en de woorden die statistisch gezien deze topics vormen. 

Daarbij is voor ieder topic aangeven voor welk percentage deze in elk bericht voorkomt. Aangezien 

de corpus op tijdsvolgorde is gesorteerd kan hieraan worden gezien in welke periode het topic 

aanwezig was. Het is nu aan de onderzoeker om de resultaten te interpreteren (Jacobi et al., 2016). 

Met 25 topics is het resultaat vrij specifiek. Er zijn dan ook topics te onderscheiden die betrekking 
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hebben op onderwerpen die kort in het nieuws zijn geweest. Bijvoorbeeld de topics 9, 11 en 23 

waarvan de output is weergegeven in Tabel 1. Topic 9 heeft betrekking op de aanslagen in Parijs 

waarbij in de media een koppeling werd gemaakt met asielzoekers. Topic 11 heeft betrekking op de 

berichtgeving over de vermeende aanrandingsincidenten in Keulen rond de jaarwisseling en ook in 

topic 23 ligt de nadruk duidelijk op (on)veiligheid in combinatie met asielzoekers. 

De topics zijn dus vrij specifiek, maar nog steeds goed voor interpretatie mogelijk. Ter 

verduidelijking kan de tijdslijn van de topics en hun aandeel in de corpus mee worden genomen in de 

interpretatie. Voor de topics 9, 11 en 23 is de periode waarin deze procentueel gezien in de corpus 

voorkomen is weergegeven in Figuur 3. 

 

Tabel 1. Drie topics die als eenzelfde thema te interpreteren zijn. 

Topic Gewicht in corpus Woorden die de topic vormen 

9 0,02446 noodopvang crisisopvang geldermalsen kinderen parijs merkel 

aanslagen crisisnoodopvang heumensoord vluchtelingencrisis 

nijmegen zweden steenbergen eten rutte 

11 0,02946 politie keulen vrouwen azc mannen heesch heumensoord rutte 

incidenten noodopvang cijfers dijkhoff samsom turkije zweden 

meldingen geweld plan wilders  

23 0,05406 asielzoekers statushouders dijkhoff trump marokko overlast 

gemeentes weert coa groep landen criminele heijmans 

nederland algerije noodbevel asiel verblijfsvergunning veiligheid 

justitie  

 

 

 

Figuur 3. Visuele weergave van de drie veiligheids topics. 

 

Omdat de drie topics betrekking hebben op hetzelfde thema, namelijk (on)veiligheid, zijn deze 

samengevoegd voor verdere analyse. Dit representeert het mediaframe waarin vluchtelingen 
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worden belicht in combinatie met het veiligheidsaspect. Op deze manier zijn verschillende topics van 

eenzelfde thema samengevoegd tot zes uiteindelijke frames. Omdat Mallet is gevraagd kleine en 

gedetailleerde topics te destilleren is waardevolle informatie behouden gebleven en komt dit ten 

goede aan de validiteit van de resultaten. Als Mallet in eerste instantie was gevraagd slechts zes 

topics te destilleren over de corpus van vijf jaar waren deze veel algemener geweest en bijna niet van 

elkaar te onderscheiden (Maier et al., 2018).  

De woorden die de uiteindelijke frames representeren en de interpretatie daarvan zijn 

weergegeven in Tabel 2 (in onwillekeurige volgorde). Hiervan is de visuele representatie van de 

aanwezigheid in de corpus weergegeven in Figuur 4. Voor ieder frame is een representatief 

krantenbericht als voorbeeld opgenomen in bijlage 5 tot en met 10. Overigens is het label van de 

frames in de meest rechtste kolom puur nuttig voor verdere bespreking. Het heeft geen invloed op 

de verdere analyse omdat hiervoor de woorden in de output, in de middelste kolom, worden 

vergeleken met de petitieteksten en niet de eigen benoeming.  

 

Tabel 2. LDA-resultaten van het vluchtelingendiscours 2013-2017 na interpretatie. 

Topic Meest representatieve woorden Interpretatie 

1 vluchtelingen coa gemeente opvang burgemeester 

noodopvang komst vrijwilligers college inwoners goed 

wethouder locatie  

Opvang in gemeente, 

positief segment 

2 kampen rohingya oorlog afrika opvang syriërs rode winter 

vluchtelingen mensen hulp grens zee middellandse  

bootvluchtelingen opvang bed bad mensensmokkelaars 

pvda lampedusa doden bootjes 

Nadruk op (reden van) 

vluchten, slachtoffer van 

oorlog 

3 teeven asielzoekers vluchtkerk uitgeprocedeerde 

asielbeleid justitie detentie staatssecretaris syriërs 

uitgeprocedeerde gevangenis  

Nadruk op illegaliteit en 

wetgeving, asielzoeker 

i.p.v. vluchteling 

4 crisisopvang parijs aanslagen politie keulen vrouwen 

mannen incidenten cijfers dijkhoff meldingen geweld 

trump overlast criminele noodbevel veiligheid justitie 

Nadruk op (on)veiligheid 

5 integratie migranten taal leren vrijwilligers samenleving 

werk nieuwkomers statushouders groenlinks migratie 

klaver vluchtelingenwerk  

duitsland helpen kruis welkom rode merkel  

Nieuwkomers 

verwelkomen, lange 

termijn perspectief 

6 instroom hongarije calais hongarije europa politie kos 

griekse grens merkel servië macedonië italië crisisopvang 

wilders noodopvang tijdelijke pvv turkije griekenland rutte 

deal akkoord davutoglu terugsturen 

Vluchteling als last, buiten 

houden, vluchtelingendeals 
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Figuur 4. LDA-resultaten van het asielzoeker-discours 2013-2017 na interpretatie. 

NB. Voor verdere analyse is deze visuele weergave niet goed af te lezen. Hiervoor is de achterliggende data 

gebruikt die voor het overzicht is opgenomen in bijlage 11. 

 

Alhoewel het voor deze studie niet het doel is om conclusies aan het mediadiscours te verbinden, 

zou het zonde zijn hier niet kort bij stil te staan. Zo brengt de LDA-analyse in kaart dat de eerste 

periode van de vluchtelingencrisis de nadruk vooral lag op de reden van vluchten, de 

oorlogsomstandigheden waar de mensen uit kwamen, en dat er vooral naar de immigratiewetten 

werd gekeken over hoe hier mee om te gaan. Terwijl de crisis voortduurde kwam de nadruk steeds 

meer te liggen op welk land de asielzoekers moest opnemen. De ontwikkeling naar EU-crisis is 

duidelijk te zien aan de groene trend. Dat het discours in die periodes verhardde is ook te zien aan de 

opkomst van het gele (on)veiligheidsframe. Maar, tegelijkertijd heette vooral Duitsland de 

vluchtelingen juist welkom wat de blauwe trend representeert. Tot slot blijkt aan de zwarte trend dat 

positieve berichtgeving over opvang in de gemeente eigenlijk alleen dominant kan zijn als er geen 

berichtgeving is over het (on)veiligheidsaspect. 

 

Stap 5: Analyseren petitieteksten 

Nu de dominante mediaframes zijn gevonden worden de petitieteksten hiermee vergeleken. 

Idealiter zou dit op kwantitatieve manier gedaan zijn, maar vanwege de uiteenlopende manieren om 

te refereren aan eenzelfde situatie was dit niet mogelijk. Een petitionaris kon bijvoorbeeld spreken 
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over “terrorisme in Frankrijk” terwijl het frame de woorden “aanslagen” en “Parijs” bevat. Dit gaat 

duidelijk over hetzelfde, maar door puur op tekstuele overeenkomst te analyseren zou deze 

overeenkomst worden gemist. Om de overeenkomst wel valide te meten zijn de petitieteksten 

handmatig gecodeerd op overeenkomst met het op dat moment dominante mediaframe. Om de 

betrouwbaarheid te waarborgen is random een derde van de sample (20 petities) door een tweede 

codeur gecodeerd. Aan de hand van Cohen’s Kappa is vervolgens de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. Deze viel met een score van .65 binnen de categorie van 

voldoende tot goed (Field, 2016). In de bijlage 12 is het codeboek opgenomen evenals drie 

gecodeerde petities (bijlage 13 tot en met 15): één waarbij beide codeurs geen overeenkomst 

vonden, één waarbij de codeurs evenveel overeenkomst vonden en één waarbij er een verschil is 

ontstaan. 

Tot slot is voor iedere petitietekst het aantal woorden en het aantal woorden overeenkomst 

met het dominante mediaframe vastgesteld. Door deze met elkaar te vergelijken kon voor iedere 

petitie een percentuele overeenkomst worden berekend. Dit percentage vormt de data van de 

afhankelijke variabele in de dataset.  

 

Mediatorvariabele 

Deze variabele meet de hoeveelheid media-aandacht die een petitie heeft gekregen in de landelijke 

en regionale kranten. Operationalisatie en meting van deze variabele is gebeurd aan de hand van de 

definitie die in veel eerdere onderzoeken naar media-aandacht voor activisme is gebruikt: de 

hoeveelheid aandacht die een issue in de media ontvangt (Andrews & Caren, 2010). Hiervoor is 

dezelfde corpus gebruikt die was opgebouwd voor het achterhalen van het dominante mediaframe, 

maar door het toevoegen van de zoekwoorden  “petitie” en “petities” zijn binnen de corpus alle 

krantenberichten gevonden waar een petitie over een azc in werd genoemd. 

Het opnemen van meerdere nieuwsbronnen in de sample verhoogt de validiteit van de 

meting (Barranco & Wisler, 1999). Doordat voor deze meting gebruik wordt gemaakt van alle 

berichtgeving over asielzoekers in alle Nederlandse regionale en landelijke kranten kan een zeer hoge 

validiteit worden verondersteld. Daarbij is de validiteit verhoogd door de krantenberichten 

handmatig te controleren. De betrouwbaarheid van de variabele wordt gewaarborgd doordat de 

corpus historisch is en nieuwe metingen, met dezelfde zoekopdracht, dezelfde resultaten opleveren. 

Per petitie is gezocht binnen een periode van vijf maanden na de startdatum. De 

mediatorvariabele is het aantal krantenberichten waar de petitie in wordt genoemd. De hoeveelheid 

media-aandacht is dus een ratio-variabele omdat er een absoluut 0-punt kan zijn (er is geen media-

aandacht voor de petitie) en de verschillen tussen de waarden kunnen worden berekend. 
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Controlevariabele 

Vanwege de samplegrootte is het mogelijk om één controlevariabele te gebruiken (Field, 2016). 

Aangezien voor petities geldt dat, hoe groter het aantal mensen dat deze heeft ondertekend, hoe 

groter de eventuele schade voor de aangesproken organisatie kan zijn (Den Hond & De Bakker, 

2007), wordt het aantal handtekeningen als controlevariabele meegenomen. Voor deze variabele is 

de data verkregen van de betreffende petitiewebsites. 

 

Statistische analyses 

 

H1: De relatie tussen overeenkomst met dominante mediaframe en de kans op reactie 

De relatie van de overeenkomst van het dominante mediaframe in de petitie op de kans op reactie 

wordt getoetst door middel van een logistische regressie analyse in SPSS. Met logistische regressie 

wordt de invloed van een onafhankelijke variabele op de kans van een afhankelijke variabele 

berekend. Omdat de afhankelijke variabele dichotoom is zou lineaire regressie wellicht wel de juiste 

richting onthullen, maar de voorspelde kansen zouden groter dan 1 of kleiner dan 0 kunnen zijn en 

daardoor niet te interpreteren (Sieben & Linssen, 2009).  

 

H2: De relatie tussen overeenkomst met dominant mediaframe en media-aandacht 

Vanuit de hypothesen is dit effect geschat als een “inverted U-shape”. Dit wordt getoetst aan de 

hand van een kwadratische regressie analyse. Hiervoor wordt de lineaire regressie analyse in SPSS 

gebruikt waarbij eerst X wordt ingevoerd voor het voorspellen van X2 en vervolgens de 

gekwadrateerde waarde van X als tweede voorspeller wordt toegevoegd. De hypothese wordt 

getoetst op significante modelverbetering door het toevoegen van de gekwadrateerde variabele. 

 

H3: De relatie tussen media-aandacht en de kans op reactie 

Voor het toetsen van deze hypothese wordt, net zoals voor H1, een logistische regressie analyse 

uitgevoerd omdat de onafhankelijke Y-variabele dichotoom is. 

 

Testen op mediatie 

Als de verbanden in de hypothesen 1, 2 en 3 significant zijn is er volgens Baron en Kenny (1986) 

sprake van mediatie. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn wordt vervolgens met een Sobeltest getoetst of 

het mediatie-effect significant is. Hiermee kan worden vastgesteld van wat voor type mediatie er 

sprake is. Als de relatie tussen X en Y helemaal verdwijnt door het toevoegen van X2 is er sprake van 

totale mediatie. Een andere uitkomst kan zijn dat, door het toevoegen van X2, het effect tussen X en 

Y afzwakt. Er is dan sprake van partiële mediatie (Baron & Kenny, 1986). 



24 
 

Resultaten 
 
Beschrijvende statistiek 

In Tabel 3 zijn de beschrijvende statistiek en de onderlinge correlaties weergegeven van de in het 

vorige onderdeel besproken variabelen (N=61).  

 

Tabel 3. Beschrijvende statistiek en onderlinge correlaties. 

  min max M SD Skewness Kurtosis 1 2 3 

1 Organisatiereactie 0 1 .26 .44 1.11 -.80    

2 Overeenkomst 0 11.11 1.67 2.10 1.96 5.70 .173   

3 Media-aandacht 0 9 1.51 2.28 1.84 2.79 .573* .092  

4 Handtekeningen 1 2352 480.77 627.49 1.44 .98 .534* .195 .461* 

*. Correlatie van p=.000 (2-zijdig). 

 

De waarden van de skewness en kurtosis van Overeenkomst, Media-aandacht en Handtekeningen 

laten zien dat de data van deze variabelen niet normaal is verdeeld. Hiermee schendt de data van 

deze variabelen de assumptie van normaalverdeling van de geplande toetsing van H2. Omdat de data 

een positieve skewness waarde heeft, een draaiing naar rechts, is aan de hand van square root 

transformatie de data getransformeerd. Dit is mogelijk omdat aan de assumptie wordt voldaan dat 

alle data numeriek is en er geen waarden onder de 0 zijn. Na transformatie voldoen de skewness en 

kurtosis aan de normaliteitsassumptie voor verdere analyse: Overeenkomst .36 en -.84, Media-

aandacht .76 en -.64 en Handtekeningen .76 en -.62. Voor H1 en H3 worden de originele variabelen 

gebruikt omdat voor logistische regressie de assumptie van normaalverdeling niet geldt. 

 

De weergegeven correlaties zijn Pearson’s correlatiecoëfficiënten omdat de afhankelijke variabele 

dichotoom is en de rest continu en zijn getoetst voor datatransformatie (Field, 2016). Er is geen 

significante relatie tussen Organisatiereactie en Overeenkomst, r=.173, p=.182. Organisatiereactie is 

wel significant gecorreleerd met Media-aandacht, r=.573, en het aantal Handtekeningen, r=.534 (p 

beiden .000). Ook het is het aantal Handtekeningen significant gecorreleerd met Media-aandacht, 

r=.461, p=.000. 

 

Statistische analyses 

 

H1: De relatie tussen overeenkomst met dominante mediaframe en de kans op reactie 

Hypothese 1 is getoetst aan de hand van een binaire logistische regressie analyse. De constante 

Reactie en controlevariabele Handtekeningen zijn opgenomen in model 1, weergeven in Tabel 4. 

Door het toevoegen van Overeenkomst in model 2 stijgt de Nagelkerke R² van .345 naar .352. De 
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odds zijn uitgedrukt in de Exp(B) die met een 1.099, p=.545, aangeeft dat er sprake is van een positief 

verband. Het verband tussen Overeenkomst op de kans op Reactie bestaat, maar om dat deze niet 

significant is wordt hypothese 1 verworpen. 

 

Tabel 4. Resultaten logistische regressie analyse om organisatiereactie te voorspellen 

    model 1     model 2   

  B SE  Exp(B) B SE Exp(B) 

Constante -2.185 .489 .113 -2.330 .555 .097 

Handtekeningen .002** .001 1.002** .002* .001 1.002* 

Overeenkomst    .095 .156 1.099 

       

Nagelkerke R²   .345   .352  

**significant p=.000 *significant p=.001 

 

H2a-b: De relatie tussen overeenkomst met dominant mediaframe en media-aandacht 

Zowel voor lineaire als kwadratistische regressieanalyse geldt normaliteitsassumptie van de data dus 

zijn voor deze analyses de getransformeerde variabelen gebruikt. Model 1 is het nulmodel, 

weergegeven in Tabel 5. Met enkel de controlevariabele Handtekeningen wordt met een R²=.356 

35,6% van de variantie in Overeenkomst verklaard. Voor het toetsen van hypothese 2a is in model 2 

Overeenkomst toegevoegd. Met een F-change van .243, p=.624, is dit geen significante 

modelverbetering. In dit model heeft Overeenkomst op Media-aandacht een negatief en niet 

significant effect, B=-.058, p=.624, waarmee hypothese 2a wordt verworpen. In het derde model 

wordt door het toevoegen van de gekwadrateerde functie van Overeenkomst hypothese 2b getoetst. 

Alhoewel het model weer verbeterd, naar een R²=.360, is deze verbetering niet significant met een F-

change van .138, p=.712, en daarmee wordt hypothese 2b verworpen. 

 
Tabel 5. Lineaire en kwadratistische functie van Overeenkomst om Media-aandacht te voorspellen. 

  Model 1   Model 2   Model 3  

 B SE Beta B SE Beta B SE Beta 

Constante .080 .159  .114 .174  .099 .180  

Handtekeningen .041* .007 .597* .043* .008 .614* .042* .008 .608* 

Overeenkomst    -.058 .118 -.055 .050 .314 .047 

Overeenkomst²       -.048 .130 -.107 

          

R²  .356   .359   .360  

F change  32.602*   .243   .138  

*significant p=.000 
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H3: De relatie tussen media-aandacht en de kans op reactie 

Hypothese 3 is getoetst met een binaire logistische regressie analyse waarvan de resultaten zijn 

opgenomen in Tabel 6. Weer is in model 1 enkel de controlevariabele als voorspeller opgenomen. 

Door het toevoegen van Media-aandacht verbetert de Nagelkerke R² van .345 naar .504. In het 

tweede model heeft de Exp(B) een positieve waarde, wat wil zeggen dat er een positief effect 

bestaat. De waarde 1.672 houdt in dat met ieder krantenbericht waarin de petitie wordt genoemd de 

kans op Reactie=1, versus de kans op geen Reactie=0, met 67.2% toeneemt. Dit effect is significant 

met een p=.011 waarmee de derde hypothese wordt ondersteund. 

 
Tabel 6. Resultaten logistische regressie analyse om organisatiereactie te voorspellen 

    model 1     model 2   

  B SE  Exp(B) B SE Exp(B) 

Constante -2.185 .489 .113 -2.838 .626 .059 

Handtekeningen .002*** .001 1.002*** .001* .001 1.001* 

Media-aandacht    .514** .202 1.672** 

       

Nagelkerke R²   .345   .504  

***significant p=.000 **significant p=.011 *significant p=.015 
 

Mediatie 

Gebaseerd op de resultaten van de bovenstaande toetsen wordt niet voldaan aan de assumpties van 

een mediatie-effect (Baron & Kenny, 1986). Zowel X en Y als X en X2 correleren niet significant en 

hebben ook geen significante invloed op elkaar. Het mediatie pad bestaat dus niet. 

 
 

Discussie 
 
Conclusies 

Het doel van dit onderzoek was het effect in kaart brengen van het gebruik van een dominant 

mediaframe in petities over asielzoekerscentra op de kans op reactie van ontvangende gemeentes. 

Op basis van een combinatie van theorie en onderzoeksresultaten kunnen hiervoor nu conclusies 

worden getrokken. 

 

Hypothese 1 

Al langere tijd is duidelijk dat iemands keuze kan worden beïnvloed door middel van het positief of 

negatief framen van de mogelijkheden (Kühberger, 1998). Om deze reden is er binnen organisaties 

veel onderzoek gedaan naar framing (Cornelissen & Werner, 2014). Maar wat voor effect heeft het 

gebruik van een dominant mediaframe, wat zoveel invloed heeft op de publieke opinie, op de keuzen 

binnen een organisatie? De onderzoeksresultaten onderschrijven een positief effect, al is dit zeer 
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klein en niet significant. In de literatuurstudie van deze thesis werden al tegenargumenten gevonden 

voor deze hypothese zoals verminderde frame-effecten bij kennis over framing (Van Gorp et al., 

2009) die bij politici veelvuldig aanwezig zijn (Scheufele & Tewksbury, 2007). De 

onderzoeksresultaten onderschrijven dat de tegenargumenten de overhand hebben gekregen. 

Concluderend voor het effect van X op Y zijn bestuurders in gemeentes dus niet gevoelig voor het 

gebruik van mainstream teksten in petities, maar blijkt het aantal handtekeningen de significante 

voorspelfactor voor het organisatiebesluit op een reactie.  

 

Hypothese 2a-b 

Vanuit de literatuur over activisme werd verwacht dat het gebruik van een dominant mediaframe in 

de petitie een positief effect heeft op de hoeveelheid media-aandacht voor die petitie (Ryan et al., 

2001). De reden hiervoor is dat media de huidige machtsverhoudingen, en de bijhorende betekenis, 

in stand houden en uitdagers en hun frames geen ruimte bieden (Gamson & Wolfsveld, 1993). Zodra 

een activistische tekst zich meer voegt naar de dominante betekenis zal dit resulteren in meer 

media-aandacht (Ryan et al., 2001). Alhoewel deze voorspellingen qua richting bleek te kloppen, 

heeft het gebruiken van een dominant mediaframe in een petitie heeft geen significant effect op de 

hoeveelheid media-aandacht die deze krijgt. Het lineaire verband bestaat dus niet in deze sample. 

Een tweede verwachting was dat dit effect de vorm van een ‘inverted U-shape’ zou 

aannemen. Deze verwachting was onder andere gebaseerd op het feit dat media wel nieuws willen 

produceren, en niet constant dezelfde berichtgeving (Schnell, 2001). Dit model bleek geen 

significante verbetering voor de data te zijn en ook het effect dat werd verondersteld bleek niet te 

bestaan. Sterker nog, de variabelen van deze hypothese zijn ook niet met elkaar gecorreleerd. De 

resultaten uit dit onderzoek spreken de bestaande literatuur, op gebied van activisme én 

nieuwswaardigheid, dus tegen. Overigens bleek in de modellen van deze hypothesen het aantal 

handtekeningen onder de petitie wel een significante voorspelfactor voor de hoeveelheid media-

aandacht te zijn. Hiermee wordt literatuur over nieuwswaardigheid juist weer ondersteund omdat 

deze ook stelt dat berichtgeving sneller wordt geplaatst als er veel mensen bij een gebeurtenis zijn 

betrokken (Harcup & O'Neill, 2001). 

 

Hypothese 3 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat media-aandacht voor andere vormen van activisme een 

significante invloed op het succes (King & Soule, 2007; Earl & Kimport, 2008). Deze onderzoeken 

hadden commerciële organisaties als onderwerp welke hun reputatie nodig hadden voor 

voortbestaan. Voor hen is het veilig stellen van de omzet een reden om toe te geven aan activisme. 

In dit onderzoek is deze redenatie doorgetrokken omdat reputatie voor gemeentes ook steeds 
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belangrijk wordt, onder andere vanwege het aantrekken van jong personeel (Walstra, 2017). De 

resultaten van dit onderzoek onderschrijven dat dezelfde verbanden ook gelden voor online petities 

richting gemeentes: media-aandacht heeft een significant effect op de kans op organisatiereactie. 

Voor iedere benoeming in een krant steeg de kans op reactie, versus geen reactie, met 70%. Een 

mooi vanuit de theorie voorspeld effect dat in de praktijk bleek te kloppen, zeker bij inachtneming 

dat het hier gaat om bijna voornamelijk regionale bladen en geen landelijk (tv)nieuws. 

 

Theoretische implicaties 

De gap in de literatuur over activisme lag op het gebied van overheidsorganisaties: zouden deze ook 

gevoelig kunnen zijn voor reputatieschade als risico van symbolisch activisme? Voor commerciële 

organisaties is dit al eerder vastgesteld (King & Soule, 2007; Bartley & Child, 2011) en een logische 

redenatie vanwege de financiële gevolgen van reputatieschade. De gap in de literatuur was te 

verklaren omdat reputatie voor gemeentes tot voor kort minder belangrijk was, maar dat is aan het 

veranderen (Twist, Van Dijk & Kort, 2000). Dit onderzoek richt zich op deze gap door juist gemeentes 

te onderzoeken als aangesproken organisatie door activisten. Geconcludeerd is dat hetzelfde 

verbanden bestaat voor gemeentes, namelijk, dat media-aandacht voor activisme de kans op succes 

significant verhoogd. Dit is een noodzakelijke eerste stap in het wetenschappelijk discours over 

activisme richting gemeentes omdat de online petitie als vorm van symbolisch activisme is al jaren 

sterk in opkomst is. Deze zal, vanwege de verdere uitbreiding van taken van de gemeente (Norris, 

2002) en de grotere invloed op het dagelijks leven (Vereniging van Nederlandse Gemeentes, 2015), in 

de toekomst waarschijnlijk nog verder gaan toenemen. 

Dit onderzoek draagt op een tweede manier bij aan het recente discours over activisme. 

Waar veel eerdere onderzoeken het effect van media-aandacht als voorspeller van activisme 

behandelen, zijn deze voornamelijk “multi-movement”: meerdere activistische tactieken die in één 

sample zijn gecombineerd waardoor niet precies kon worden vastgesteld welke elementen voor de 

verbanden zorgden. Een oproep was dan ook meer “single-movement” studies (Briscoe & Gupta, 

2016). Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten door alleen online petities te onderzoeken die één 

issue aankaarten, en allen gericht zijn aan één type organisatie. Op deze manier zijn zuiver de 

verbanden gemeten tussen de variabelen. Een implicatie is dan ook dat media-aandacht een 

significant effect heeft op het succes van online petities. Hiermee bevestigd dit onderzoek het effect 

dat in eerdere “multi-movement” studies (King & Soule, 2007; King, 2008b) al was gevonden.  

Tot slot draagt deze studie bij aan de literatuur over framing als voorspeller van het succes 

van activisme. Framing is in meerdere disciplines een belangrijk concept. Zo gebruiken activisten 

collectieve actie frames voor het mobiliseren van mensen (Snow & Benford, 1988), hebben 

mediaframes grote invloed op de publieke opinie (Gamson et al., 1992) en speelt framing een 
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belangrijke rol in besluitvormingsprocessen in organisaties (Tversky & Kahneman, 1986). Een oproep 

vanuit zowel de wetenschap over activisme (Snow et al., 2014) als over framing (Cornelissen & 

Werner, 2014) was om inzichten uit deze disciplines te combineren. Eigenlijk is het vreemd dat dit 

niet eerder is gebeurd vanwege de rijkheid aan kennis die er in de verschillende disciplines ligt. 

Vanuit de literatuurstudie van deze thesis konden de concepten worden gekoppeld en een 

verwachting van de relaties worden geschetst. Alhoewel er verschillende oorzaken te bedenken zijn, 

zoals een te kleine sample of een te controversieel onderwerp waarbij meningen snel veranderen, is 

er in deze sample geen effect gevonden van het gebruik van een dominant mediaframe op zowel de 

hoeveelheid media-aandacht als op de uitkomst van de petitie. Maar wel is wel een eerste stap gezet 

in het combineren van de inzichten uit verschillende framing disciplines, bijvoorbeeld door aan te 

tonen dat elementen uit mediaframes worden gebruikt door activisten in online petities. 

 

Praktische implicaties 

In de empirische context van dit onderzoek bevinden gemeentelijke organisaties zich in een situatie 

waar snel handelen noodzakelijk is. Dit is wat de vaak erbarmelijke situatie van de vluchtelingen 

vereist. Uit veel petities blijkt dat, in ieder geval in de ogen van de ondertekenaars, democratische 

besluitvorming vaak een ondergeschikte rol heeft gekregen ten opzichte van de snelheid waarmee 

beslissingen door gemeentes werden genomen. Uit het hoge aantal petities tegen azc’s (of kleinere 

aantallen en andere locaties) blijkt dat bewoners dit niet accepteren en zoeken naar andere 

manieren om als nog invloed te hebben op de besluitvormingsprocessen van gemeentes. 

De praktijk sluit dus aan op eerdere veronderstellingen dat activisme toeneemt als vorm van 

politieke participatie (Bennet, 2012) ten opzichte van traditionele manieren zoals stemmen (Norris, 

2002). 

Daarbij zijn de uitkomsten van deze studie op drie manieren praktisch relevant voor 

(toekomstige) activisten. Ten eerste omdat deze studie de eerdere stelling van Den Hond en De 

Bakker (2007), dat voor petities de wet van de grote getallen geldt, bevestigd. Dit werd aan de hand 

van de praktijkvoorbeelden in de inleiding in twijfel getrokken, maar gebaseerd op de resultaten van 

deze sample bleek het tegendeel. In alle modellen waarin de kans op een reactie werd voorspeld 

bleek het aantal handtekeningen onder de petitie een significante voorspelfactor te zijn. Het is voor 

activisten dus nog steeds zaak zo veel mogelijk mensen achter hun doel te krijgen. 

Ten tweede levert dit onderzoek een belangrijke indicatie voor het tekstueel opzetten van 

een petitie. Vanuit de literatuur is er consensus dat activisten zich bij het dominante mediaframe 

moeten aansluiten om media-aandacht te kunnen verkrijgen (Ryan et al., 2001). Gebaseerd op de  

sample van dit onderzoek is dat voor petities dus niet het geval. Dit is een voordeel voor de 

petitionaris, want dan hoeft dan hoeft niet te worden ingedaan op de boodschap die moet worden 
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overgebracht. Het belangrijke begrip “framing contest” lijkt, gebaseerd op deze sample, dus niet van 

toepassing te zijn. 

Tot slot blijkt uit de onderzoeksresultaten dat het voor de petitionaris zeer belangrijk is om 

media-aandacht te genereren. Zelfs een enkele benoeming in een regionaal dagblad maakt al een 

significant verschil op de kans op een reactie van de ontvangende gemeente. Het is dus belangrijk 

media-aandacht te verkrijgen en dit lijkt dus te kunnen zonder de kernboodschap aan te passen aan 

het op dat moment dominante mediaframe. 

 

Limitaties 

Het LDA-algoritme ontdekt de verschillende topics die in een corpus aanwezig zijn. Alhoewel in 

verschillende eerdere onderzoeken de methode is gebruikt om mediaframes te analyseren, is de 

methode niet specifiek ontworpen voor dit doel. Het algoritme heeft geen kennis van de definitie van 

een mediaframe en analyseert hier dan ook niet op. De methode is toepasbaar vanwege de eigen 

theoretische interpretatie van de topics. Een sterk punt is dat het algoritme de topics statistisch 

destilleert, wat zeer objectief is, maar een zwak punt is dat het verdere proces van het samenvoegen 

zeer subjectief is. De betrouwbaarheid is hier een duidelijke beperking omdat een tweede 

onderzoeker het samenvoegen anders had kunnen doen wat de volledige verdere analyse en de 

resultaten zou veranderen. 

Een tweede beperking heeft ook te maken met het samenvoegen van de topics tot frames. Er 

vanuit gaande dat dit proces zo betrouwbaar mogelijk is gegaan, dan nog is het resultaat hiervan 

wellicht niet altijd even geschikt voor verdere analyse. In sommige maanden lagen de mediaframes 

in dominantie percentueel zeer dicht bij elkaar en scheelde het dominante en challenger frame maar 

een paar procent. Toch is in zo’n geval procentueel gezien de grootste geïdentificeerd als dominante 

mediaframe en gebruikt voor de analyse. Je kunt je afvragen of een procent verschil in een hele 

maand echt te onderscheiden is in de publieke opinie of verschil maakt in invloed op de aandacht in 

nieuwsmedia. 

Een derde beperking is dat de analysemethode de afbeeldingen bij de petities niet 

meeneemt terwijl deze veel informatie bevatten over de positie die een petitionaris inneemt. Dit is 

vooral een probleem als de petitietekst kort en vrij neutraal is, bijvoorbeeld “Wij willen geen azc”, 

maar de relevante informatie in de afbeelding is opgenomen, bijvoorbeeld een Nederlandse vlag met 

een afbeelding van Geert Wilders. Door puur tekstueel te analyseren gaat deze informatie verloren 

en zijn de uiteindelijke analyseresultaten dus geen perfecte weergave van de sample. 

Tot slot vormt de petitiesample een punt van discussie. Zoals is gebleken uit de media-

analyse zijn asielzoekers een beladen maatschappelijk onderwerp. De petitie is geen geïsoleerd 

onderwerp, maar vaak een uiting van bredere sociale onrust in een gemeente. Naast beschaafd 
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protest, zoals met petities, worden meningen helaas ook op andere manieren geuit zoals door 

middel van bedreigingen en rellen. Een sterk punt van dit onderzoek is dat hier in de sample rekening 

mee is gehouden door het verwijderen van mogelijke confounders. Dit leverde een kleinere sample 

op, maar wel zuiverder. Een beperking is echter dat het verwijderen van confounders puur is gedaan 

op basis van de beschikbare nieuwsmedia. Mogelijk zijn er nog andere factoren van invloed die 

minder inzichtelijk of meetbaar zijn zoals de landelijke en Europese politiek, maar ook de publieke 

opinie en zelfs de eigenbelangen van bestuurders in de aangesproken gemeente.  

 

Kansen voor toekomstig onderzoek 

De petities in deze sample voldoen aan de definitie van een activistische tactiek: het verhelpen van 

sociale of ethische problemen door zich te richten op een organisatie die hier invloed op heeft 

(Briscoe & Gupta, 2016). Je kunt je afvragen in hoeverre asielzoekers in de wijk een ethisch probleem 

zijn. In de ogen van de tegenstanders is dit zo, maar in de ogen van de voorstanders niet. Deze 

controversie over het onderwerp zorgt er voor dat de beslissing van de ontvangende organisatie 

altijd maar één gedeelte van de activisten gelijk geven. Een vervolgstudie zou een minder 

controversieel onderwerp moeten gebruiken, een waar het voor de aangesproken gemeente 

bijvoorbeeld een financiële kwestie is. Op deze manier is het meer valide te meten of een eventueel 

effect in het frame gebruik zit. 

Een ander voordeel van dit onderzoek herhalen met een stabieler onderwerp is het 

betrouwbaarder vaststellen van het dominante mediaframe. Zoals in de limitaties is aangekaart is het 

verschil in dominantie per mediaframe soms maar zeer klein. Door met vervolgonderzoek een 

stabieler onderwerp te analyseren, met langere perioden van dominantie per frame, kan beter 

worden vastgesteld wat het dominante frame is en wat voor effect het gebruik hiervan heeft. 

Daarbij liggen er kansen voor vervolgonderzoek in het analyseren van de frames, zowel in de 

petities als in de media. Een limitatie van dit onderzoek was dat afbeeldingen niet meegenomen 

konden worden in de analyse. Frame onderzoek op basis van woorden is goed, maar door deze 

woorden in de context te plaatsen, bijvoorbeeld door ook afbeeldingen mee te nemen, wordt 

framing onderzoek nog waardevoller (Cornelissen & Werner, 2014). 

 Tot slot liggen er kansen voor het meer valide analyseren van de mediaframes en het effect 

hiervan. Vanuit de literatuur is bekend dat nieuwsmedia door het gebruik van frames een grote 

invloed hebben op onze kennis over een onderwerp (Gamson et al., 1992). Dit effect is veelvuldig 

aangetoond, bijvoorbeeld in de studie van Van Gorp et al. (2009) over asielzoekers. Alhoewel het 

gate keeper fenomeen nog steeds actueel is (Welbers, 2016) creëren en delen we daarnaast ons 

eigen nieuws via sociale media. In dit onderzoek is het dominante media-frame zo goed mogelijk in 

kaart gebracht, maar is deze nog steeds wel “enkel” via de nieuwsmedia gemeten. Aanbevolen wordt 
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dan ook om bij vervolgonderzoek ook de berichtgeving op sociale media kanalen te analyseren aan 

de hand van de LDA-methode. Interessant is om in kaart te brengen of de topics op deze kanalen 

overeen komen met die in de nieuwsmedia of juist afwijken. Bij overeenkomst kun je stellen dat de 

berichten op sociale media een uiting van de publieke opinie zijn, maar verschillen moeten worden 

meegenomen in het meten van de effecten op de hoeveelheid aandacht in de nieuwsmedia en kans 

op organisatiereactie. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Petitie tegen azc 
 
Deze petitie is geplaatst in februari 2015 op https://www.petities24.com/geen_azc_in_zuidbroek 
 
“Geen AZC in Apeldoorn Zuidbroek 
 
De gemeente Apeldoorn heeft het voornemen een AZC te bouwen in Apeldoorn. Verschillende locaties 
zijn hiervoor in de race. 
 
Ook Zuidbroek is een gegadigde voor een AZC. En niet de eerste de beste maar een mega AZC! 
Uiteraard moeten vluchtelingen de kans krijgen om een nieuw bestaan op de bouwen, echter moet 
dat in een nieuwbouwwijk? Een wijk die al veel te voortduren heeft gehad en een wijk die misschien 
wel de grootste waardeverminderingen van huizen en grond heeft? Bent u het ook met mij eens dat 
er, mocht er een AZC komen, er nog minder mensen in Zuidbroek willen gaan wonen? Dan komt de 
gemeente Apeldoorn in nog grotere problemen omdat zij de grond nu helemaal niet meer kunnen 
verkopen. En wie zijn daar dan weer de dupe van? Belastingen etc gaan omhoog om de tekorten weg 
te kunnen werken. Daarnaast staan er in Zuidbroek erg veel woningen onder water waardoor mensen 
dan wel willen maar niet kunnen verhuizen. De kwaliteit van wonen en tevredenheid in Zuidbroek zal 
minder en minder worden.  
 
Ziet u liever ook geen AZC in Zuidbroek herrijzen? Teken dan deze petitie.” 
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Bijlage 2: Petitie voor azc 
 
Deze petitie is geplaatst in september 2015 op https://petities.nl/petitions/een-plek-voor-
vluchtelingen-in-lelystad? 
 
“Een plek voor vluchtelingen in Lelystad 
 
Onlangs riep het kabinet gemeenten op om plaats te bieden voor vluchtelingen. Het antwoord van 
Lelystad was: dan moet er eerst geld komen. Wij - inwoners van Lelystad - zien veel leegstand en 
nemen geen genoegen met dit antwoord. Geef gehoor aan de oproep van het kabinet en wees 
gastvrij! 
 
Wij: 
inwoners van Lelystad 
 
Constateren: 
dat er veel leegstand is in Lelystad en dat er daarmee mogelijkheden móeten zijn om plek te bieden 
aan asielzoekers. 
 
En verzoeken: 
Dat de gemeente hier werk van maakt en onderdak biedt aan vluchtelingen.” 
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Bijlage 3: Petitie over aantallen in azc 
 
Deze petitie is geplaatst in maart 2016 op https://petities.nl/petitions/azc-coudewater-300-400-is-
ok-600-800-nee?locale=en 
 
“AZC Coudewater, 300 – 400 is ok, 600 - 800 nee 
 
Maliskamp wil gastvrij ruimte bieden voor een azc op het landgoed Coudewater, maar wel naar 
menselijke maat. Wij willen dat de gemeente deze wens serieus neemt en daar iets mee doet om 
draagvlak te houden. 
 
Wij: 
Bewoners van de wijk Maliskamp en omliggende wijken 
  
Constateren: 
Dat een goed azc een grote opgave is uit het oogpunt van integratie, leefbaarheid, sociale 
voorzieningen en veiligheid en willen daarom een kleinschaliger azc voor 300–400 bewoners in plaats 
van de 600–800 die de gemeente wil. Zij weten zich hierin gesteund door recente uitspraken van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, politie, 
gezondheidswerkers en burgemeesters van Heusden en Boxtel. 
 
En verzoeken: 
De gemeente 's-Hertogenbosch, de GGZ Oost Brabant en het COA om in de uitwerking van hun 
plannen voor een azc op Coudewater niet star vast te houden aan het meer dan een jaar geleden 
gekozen uitgangspunt van 600–800 asielzoekers op één locatie, maar een opvang voor 300–400 
bewoners te realiseren.” 
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Bijlage 4: Uit de sample verwijderde petities 
 
Tabel 7. Verwijderde casussen en de mogelijke confounders 

Gemeente Datum petitie Mogelijke confounders 

Rotterdam Juli 2013 Demonstraties 

Breda Juni 2014 Rechtszaak door omwonenden 

Binnenmaas Oktober 2014 Demonstraties 

Brunssum September 2015 O.a. bekladding van toekomstige azc-locatie met 

hakenkruizen 

Geldermalsen December 2015 Spandoeken, rellen, demonstraties, bedreiging 

raadslid 

Den Haag Oktober 2015 Demonstraties door vluchtelingen voor gemeente 

Katwijk Oktober 2015 Demonstraties, bedreiging burgemeester 

Driehuis/Velsen December 2015 Demonstratie voor en tegenstanders met politie 

ingrijpen 

Ede Januari 2016 Bedreigingen bestuurders, dode varkens op 

toekomstige azc-locatie en demonstraties 

Yerseke Januari 2016 Bedreiging en bekladding huis raadslid 

Heesch Januari 2016 Rellen, duizenden demonstranten, ME ingrijpen 

Gouda Februari 2016 Actievoerders op daken, bedreigingen, 

varkenskoppen, demonstratie met ME ingrijpen 
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Bijlage 5: Voorbeeld krantenbericht voor frame 1 
 

De Gelderlander 
 

26 oktober 2016 woensdag 
 
Taal leren door ontmoeting 
Een taalcafé, een sportkaart, een klussendienst én een bespaarteam dat helpt om schulden te 
voorkomen. Het zijn voorbeelden van activiteiten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning die 
in Winterswijk zijn komen wonen.  
 
Die extra inzet is nodig om de integratie te intensiveren en te verbeteren. Winterswijk trekt extra 
geld uit voor de begeleiding, ook al omdat er meer mensen begeleid moeten worden. "Dit jaar 
komen er 75 mensen bij", vertelt ambtenaar Wilfried Olde Hartman, die de hulp aan statushouders in 
de gemeente coördineert. "Allemaal vluchtelingen met een verblijfsvergunning, een mix van 
alleenstaanden en gezinnen met kinderen." 
 
Het aantal statushouders neemt toe: in voorgaande jaren ging het om twintig mensen per jaar die in 
Winterswijk een woning kregen toegewezen. In 2016 zijn het er 75, dat kan nog verder oplopen tot 
150 mensen. Het merendeel komt uit Syrië, een deel uit Eritrea en Afghanistan. Olde Hartman werkt 
aan een opzet, die in november klaar is voor de gemeenteraad. 
 
De ambtenaar: "We knippen de begeleiding in vieren: werk, taal, vrije tijd en buurt. In elk onderwerp 
gaan we aan de slag met coördinatoren, daarnaast zijn er vrijwilligers en allerlei organisaties actief in 
de begeleiding." Naast de lokale afdeling van VluchtelingenWerk komt er hulp van serviceclubs als 
Lions en Rotary, maar ook van kerken en de bibliotheek. Die laatste helpt bijvoorbeeld met een 
taalcafé. 
 
Met hulp van de sportclubs kunnen de statushouders een sportkaart krijgen: daarmee krijgen deze 
nieuwe Winterswijkers niet alleen toegang tot de vereniging, maar door deel te nemen komen ze ook 
in contact met inwoners. Zo kunnen ze hun taaloefeningen in praktijk brengen. 
Een klussendienst is nuttig voor deelnemer en ontvanger. Olde Hartman: "Vluchtelingen kunnen zich 
inzetten voor die klussendienst, waarmee bijvoorbeeld de woningen van nieuw aangekomen 
statushouders kunnen worden geschilderd en behangen." 
 
Nederlands leren gebeurt op drie manieren. "Formeel, dus in de klas en op school. Daarnaast non-
formeel, bijvoorbeeld met een taalmaatje, iemand die je bij het leren helpt. En als derde informeel: 
door ergens vrijwilliger te zijn, door mee te doen bij een sport- of muziekvereniging. De taal leer je 
ook in het contact met de andere inwoners." 
 
Vooral dat non-formeel en informeel aanleren van de taal, gebeurt nu veel te weinig. "Dat geven de 
nieuwkomers zelf ook aan. Er is te weinig aanbod is naast de gewone taalles. Het streven is om ze 
drie jaar lang onder te dompelen in de Nederlandse taal." 
Voor de begeleiding van de statushouders zijn ideeën en de inzet van vrijwilligers nodig. Olde 
Hartman, "Hoe meer mensen zich inzetten, hoe beter de integratie verloopt. Daarvoor kunnen we 
alle hulp gebruiken, iedereen die iets wil bijdragen, is welkom." 
Wilfried Olde Hartman is bereikbaar via whartman@winterswijk.nl 
 

Copyright 2016 Wegener NieuwsMedia BV 
All Rights Reserved 
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Bijlage 6: Voorbeeld krantenbericht voor frame 2 
 
 

De Gooi- en Eemlander 
 

5 augustus 2015 woensdag 
 
Geneve Al meer dan tweeduizend bootvluchtelingen hebben dit jaar op de Middellandse Zee het 
leven gelaten terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Met die trieste tussenbalans kwam de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gisteren. Het dodental is weer fors gestegen ten 
opzichte van vorig jaar, toen in dezelfde periode ruim 1600 mensen op zee stierven. In totaal 
bezweken in 2014 volgens de officiële cijfers 3279 vluchtelingen tijdens de barre overtocht.    
        Op het stuk zee tussen Libië en Italië vallen nog steeds de meeste doden. Dat is niet 
verwonderlijk, aangezien Libië tot chaos is vervallen en mensensmokkelaars er vrij spel hebben. Dat 
trekt grote aantallen vluchtelingen aan die de oversteek willen wagen. De vluchtelingen komen 
onder meer uit het door oorlog verscheurde Syrië, het dictatoriale Eritrea en arme landen in zuidelijk 
Afrika.   
        Vaak gaat het onderweg mis en slaan overvolle, gammele bootjes midden op zee om. Ook 
sterven migranten door uitputting of uitdroging; ze hebben vaak nauwelijks drinkwater bij zich.   
        De Europese Unie (EU) heeft twee marinemissies opgetuigd om het probleem aan te pakken. 
Een daarvan, operatie Triton, is gericht op het redden van migranten.    
        Sinds deze zomer is er ook een militaire missie, die inzet op het in kaart brengen van 
smokkelroutes en het aanpakken van mensensmokkelaars door bijvoorbeeld hun boten te 
vernietigen.   
 

Copyright 2015 HDC Media B.V. / De Gooi- en Eemlander 
All Rights Reserved 
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Bijlage 7: Voorbeeld krantenbericht voor frame 3 
 

NRC Handelsblad 
 

10 juli 2014 donderdag 
 
Vluchtelingen Gevangenis na half jaar ontruimd 
 
Amsterdam. Ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers hebben gisteren in Amsterdam vrijwillig 
hun verblijfplaats van het afgelopen half jaar ontruimd. De groep van voornamelijk Afrikaanse 
mannen en een handjevol vrouwen, die al bijna twee jaar demonstreert tegen het asielbeleid, heeft 
de nacht doorgebracht in de Muiderkerk in Amsterdam-Oost. De vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, 
maar kunnen niet worden uitgezet. Het afgelopen half jaar mochten ze op adem komen in een 
voormalig gevangeniscomplex, mits ze zouden werken aan hun toekomst - ook als dat terugkeer naar 
hun land zou betekenen. Staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) noemde het ,,teleurstellend" dat 
maar een handjevol daadwerkelijk is teruggekeerd.   
 

Copyright 2014 NRC Media B.V. 
All Rights Reserved 
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Bijlage 8: Voorbeeld krantenbericht voor frame 4 
 

De Twentsche Courant Tubantia 
 

22 december 2015 dinsdag 
 
Weinig controle vluchteling 
 
Slechts een klein deel van de vluchtelingen die de afgelopen maanden Duitsland zijn binnengekomen, 
is gecontroleerd.  
Duitse politiewoordvoerders waarschuwen dat in 'honderdduizenden gevallen' geen vingerafdrukken 
zijn afgenomen en dat niet bekend is wie deze asielzoekers zijn. 'Dit levert een gevaar op voor de 
binnenlandse veiligheid', schrijft Jörg Radek, vicevoorzitter van de politievakbond GdP, in een 
brandbrief aan Angela Merkel. De krant Die Welt is in het bezit van de brief. Volgens Radek is door de 
ontstane situatie het verzamelen van gegevens over terreurcommando's, die met de vluchtelingen 
meereizen, in het gedrang geraakt. Dit beoordeelt hij als 'staatsgefährdend': een gevaar voor de 
staat.   
Tenminste twee van de terroristen die op 13 november aanslagen pleegden in Parijs stonden als 
vluchteling geregistreerd in Griekenland. Vakbondsbestuurder Radek pleit bij Merkel voor meer 
personeel en betere technologie om asielzoekers op grotere schaal en nauwgezetter te kunnen 
identificeren  
Een groot deel van de asielzoekers - zo'n 70 procent - die de Oostenrijks-Duitse grens oversteken 
heeft geen identiteitspapieren bij zich. Gevreesd wordt dat anderen reizen met valse Syrische 
paspoorten. Die Welt berichtte eerder dat in Syrië, Irak en Libië tienduizenden blanco paspoorten in 
handen zijn gevallen van Islamitische Staat. Ook beschikt IS over originele drukmachines en 
paspoortstempels.  
"Vervalste documenten zijn eenvoudig te herkennen", zei André Schulz, van de Bund Deutscher 
Kriminalbeamter tegen Die Welt. "Het wordt een probleem als die passen met de drukmachines in 
het land van herkomst zijn gemaakt."  
In 2015 kwamen ruim een miljoen asielzoekers naar Duitsland. De regering besloot onlangs om een 
speciaal vluchtelingenidentiteitsbewijs in te voeren en een centrale databank op te zetten.  
 

Copyright 2015 Wegener NieuwsMedia BV 
All Rights Reserved 
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Bijlage 9: Voorbeeld krantenbericht voor frame 5 
 

Papendrechts Nieuwsblad Editie 
 

15 november 2017 woensdag 
 
Mijlpaal: vijftigste taalmaatje gekoppeld 
 
De Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa) heeft op 8 november haar 50e 
taalmaatje gekoppeld aan een statushouder. Carolien van den Berg is nu het maatje van Yamna 
Kawash. Papendrecht - Yamna is een Palestijnse vrouw, afkomstig uit Syrië. Haar man is al twee jaar 
in ons land. Sinds een jaar woont hij in Papendrecht. Yamna is 5 maanden geleden met haar man 
herenigd en zit nu op school. Ze is heel blij dat iemand haar nu helpt met het schrijven en spreken 
van de Nederlandse taal. Carolien heeft al ervaring als taalcoach voor vluchtelingen. Tijdens haar 
ontwikkelingswerk in Afrika deed ze veel ervaring op in de contacten met andere culturen en anders-
gelovigen. Vluchtelingen welkom heten in Papendrecht en hen wegwijs maken in de samenleving. 
Dat is de doelstelling van de anderhalf jaar geleden opgerichte stichting. Vrijwilligers van de SIHVPa 
verlenen hulp op allerlei gebied, maar zijn vooral actief als taalmaatje. Voorzitter Jan Slingerland is 
blij met de bereikte mijlpaal. "Een prachtig resultaat! Ik ben heel trots op onze coördinatoren en 
natuurlijk op alle maatjes, die zich belangeloos voor dit mooie doel inzetten". Nieuwe vrijwilligers 
blijven welkom. Er staan nog steeds statushouders op de wachtlijst voor een maatje. Zo worden 
onder meer (mannelijke) maatjes gezocht voor twee Syrische mannen. Aabnmelden via 
coordinator@sihvpa.nl .  
 

Copyright 2017 De Persgroep Nederland BV 
Alle rechten voorbehouden 
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Bijlage 10: Voorbeeld krantenbericht voor frame 6 
 

Nederlands Dagblad 
 

19 september 2016 maandag 
 
Hongarije versterkt zijn zuidgrens 
De regering in Boedapest heeft nog geen tijdschema bekendgemaakt voor de projecten om de grens 
te versterken. Maar de burgemeester van Asotthalom, een dorp aan de Servische grens, zegt dat het 
vorig jaar gebouwde hek al een verschil maakt. 'De orde is vrijwel hersteld in het dorp. Dat is een 
geweldige prestatie, aangezien de migratie al jaren problemen veroorzaakt', zegt Laszlo Toroczkai, 
die onlangs is verkozen tot vicevoorzitter van de extreemrechtse partij Jobbik. 'In 2015 was de 
overlast niet meer te dragen, toen dagelijks duizenden migranten door ons dorp trokken. Maar al in 
september 2014 kwamen hier honderden illegale migranten per dag aan.'    
 De Hongaarse hekken, de politieke campagnes tegen migranten en de hardvochtige behandeling van 
vluchtelingen lokten felle kritiek uit van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en andere 
mensenrechtenorganisaties. Premier Viktor Orbán trekt zich er weinig van aan; hij houdt het 
migratiebeleid van 'zelfbescherming' vol en blijft zich verzetten tegen een grotere instroom van 
vluchtelingen.  
Bijna 400.000 mensen passeerden Hongarije vorig jaar, op weg naar Duitsland, Nederland, Zweden 
en andere welvarende bestemmingen in de Europese Unie. Sinds een jaar is de grens met Servië met 
hekken en prikkeldraad afgezet. In oktober vorig jaar werd ook de afscheiding langs de grens met 
Kroatië voltooid. Sindsdien is het aantal migranten dat Hongarije binnenkomt fors afgenomen: van 
gemiddeld honderd per dag in de eerste helft van 2016 naar een dagelijks dozijn in de afgelopen 
weken.  
Burgemeester Toroczkai heeft een gewapende eenheid opgezet van bewakers die langs de grens 
patrouilleren. Zij hebben migranten opgepakt en vastgezet, lang voordat de vluchtroute door de 
Balkan nationale en internationale aandacht kreeg. Hij is er dan ook van overtuigd dat de verbeterde 
infrastructuur de doeltreffendheid van de barrière verhoogt. Migranten 'hakten zich dwars door het 
hek, met hulpmiddelen en steun van de Servische mensenhandelaren', zei Toroczkai in een 
toelichting op de bouw van een nieuw hekwerk.   
 'Ze zullen straks worden geconfronteerd met een nieuwe en veel sterkere omheining. Het zal veel 
langer duren om het hekwerk door te snijden. Dat geeft patrouilles tijd om via de verharde weg snel 
ter plekke te zijn en overtreders op te pakken', aldus Toroczkai.  
 Bij de aankondiging van het plan voor een nieuwe omheining, zei Orbán vorige maand dat het hek 
sterk genoeg is om grote aantallen mensen tegen te houden. 'Ook als bijvoorbeeld Turkije miljoenen 
vluchtelingen toestaat te vertrekken naar West-Europa. Als we hen niet op een vriendelijke manier 
kunnen tegenhouden, dan doen we het met geweld', aldus Orbán. 'En dat zullen we doen ook.'   
Onder de dorpsbewoners van Asotthalom, van wie velen vorig jaar nog klaagden dat migranten hun 
gewassen vernielden op hun wandeltocht in de richting van Boedapest, leven gemengde gevoelens 
over het hek. 'Als ze komen, dan kunnen ze het hek nog steeds doorsnijden', zegt Norbert Farkas, een 
werkloze jongere uit Asotthalom. 'Misschien is de oplossing wel dat we de vluchtelingen gewoon 
zouden moeten laten gaan en staan waar ze willen.'  
Rozalia Kovacs, die al met pensioen is, wil dat de migrantenstroom stopt. 'We zijn hier al met te veel 
mensen', zegt ze. 'Ik zal vluchtelingen niet verkeerd behandelen, omdat ze mij ook  geen pijn doen. 
Het is alleen maar dat er al te veel van ons hier zijn.'   
 

Copyright 2016 Nederlands Dagblad B.V. 
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Bijlage 11 

Tabel 8. Dominante mediaframe in percentage per maand. 

Maand Dominante mediaframe Percentage 

jan-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 24.49% 

feb-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 19.79% 

mrt-13 Nadruk op illegaliteit 18.42% 

apr-13 Nadruk op illegaliteit 25.90% 

mei-13 Nadruk op illegaliteit 25.43% 

jun-13 Nadruk op illegaliteit 20.31% 

jul-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 27.41% 

aug-13 Nadruk op illegaliteit 22.18% 

sep-13 Nadruk op illegaliteit 33.50% 

okt-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 42.85% 

nov-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 40.63% 

dec-13 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 20.00% 

jan-14 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 31.09% 

feb-14 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 24.29% 

mrt-14 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 14.81% 

apr-14 Nadruk op illegaliteit 17.27% 

mei-14 Nadruk op illegaliteit 17.06% 

jun-14 Nadruk op illegaliteit 18.85% 
 
 

 
 

(voortgezet) 
 

Maand Dominante mediaframe Percentage 

jul-14 Nadruk op illegaliteit 18.68% 

aug-14 Nadruk op illegaliteit 17.29% 

sep-14 Nadruk op illegaliteit 19.96% 

okt-14 Nadruk op illegaliteit 19.31% 

nov-14 Nadruk op illegaliteit 18.50% 

dec-14 Nadruk op illegaliteit 18.20% 

jan-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 22.78% 

feb-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 23.55% 

mrt-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 22.92% 

apr-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 35.15% 

mei-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 32.34% 

jun-15 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 22.69% 

jul-15 Vluchteling als last 17.43% 

aug-15 Vluchteling als last 24.94% 

sep-15 Vluchtelingen welkom 16.99% 

okt-15 Vluchteling als last 13.21% 

nov-15 Opvang in gemeente positief 11.80% 

dec-15 Nadruk op (on)veiligheid 11.12% 

jan-16 Nadruk op (on)veiligheid 12.53% 

feb-16 Nadruk op (on)veiligheid 10.42% 

mrt-16 Vluchteling als last 16.38% 

apr-16 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 11.12% 

mei-16 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 10.39% 
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jun-16 Opvang in gemeente positief 11.67% 

jul-16 Opvang in gemeente positief 10.08% 

aug-16 Vluchteling als last 12.00% 

sep-16 Vluchteling als last 15.62% 

okt-16 Vluchteling als last 10.95% 

nov-16 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 10.55% 

dec-16 Nadruk op (on)veiligheid 14.32% 

jan-17 Nadruk op (on)veiligheid 13.39% 

feb-17 Nadruk op (on)veiligheid 9.96% 

mrt-17 Vluchtelingen welkom 15.04% 

apr-17 Vluchtelingen welkom 16.06% 

mei-17 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 20.90% 

jun-17 Vluchtelingen welkom 16.53% 

jul-17 Nadruk op (on)veiligheid 12.99% 

aug-17 Vluchtelingen welkom 9.24% 

sep-17 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 20.01% 

okt-17 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 23.16% 

nov-17 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 22.35% 

dec-17 Nadruk op (oorlogs)slachtoffer 20.09% 
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Bijlage 12: Codeboek 
 
Frame 1: Opvang in de gemeente, positief segment 
 

Letterlijke woord Interpretatie 

Vluchtelingen Nadruk ligt op “vluchteling” en niet op “migrant” of “asielzoeker” 

Opvang gemeente De opvang gebeurt lokaal, in de gemeenten 

Coa Centraal Orgaan Asielopvang, opdrachtgever van de opvang 

Burgemeester, 
wethouders, 
gemeenteraad, 
college 

Onderdelen van de gemeente die betrokken zijn bij de besluitvorming over 
de opvang 

Locatie Waar worden ze opgevangen in de gemeente? 

Vrijwilligers Veel mensen meldden zich om te helpen bij de opvang 

Noodopvang Een eerste noodoplossing omdat er haast bij is 

 
 
Frame 2: Focus op reden van vluchten, vluchteling als (oorlogs)slachtoffer 
 

Letterlijke woord Interpretatie 

Rohingya Etnische minderheid in Myanmar. Meest onderdrukte stam in Afrika. Veel 
geweld tegen. 

Bangladesh Vluchten de Rohingya naar toe. 

Oorlog Reden van vluchten. Partijen in het thuisland die elkaar fysiek aanvallen 
met wapens waardoor burgers risico lopen. 

Afrika Continent met oorlog, komen de vluchtelingen vandaan. 

Kampen Komen vluchtelingen vaak (eerst) in terecht. Vaak noodoplossingen met 
slechte omstandigheden en/of nog in onveilig gebied. 

Syrië/Syriërs Komt grote vluchtelingenstroom vandaan i.v.m. de oorlog in het land. 

Hulp Wat de vluchtelingen nodig hebben omdat ze zelf niks meer hebben en/of 
niemand meer hebben in land van aankomst. 

Rode kruis Hulporganisatie betrokken bij vluchtelingen. 

Vluchtelingen Focus op “vluchteling”, feit dat ze zijn gevlucht en niet “asielzoeker”. 

Bootvluchtelingen Van Afrika naar Europa in bootjes de Middellandse Zee over, vaak onder 
zeer gevaarlijke omstandigheden. 

Bootjes Vaak gammele bootjes voor de oversteek. 

Doden Vallen veel doden bij de oversteek over zee. 

Lampedusa Kwamen ze aan land in Europa. 

Mensensmokkelaars Maken misbruik van hun situatie. Vluchtelingen betalen vaak veel geld 
voor een gevaarlijke oversteek. 

Opvang Eerste hulp bij aankomst bieden. 

Bed bad brood Voor ieder mens deze regelingen. Gezien als de basisbehoeften voor een 
leven: eten, onderdak en hygiëne 

PvdA Partij over het algemeen voor opvang. 

 
Frame 3: Focus op wetgeving en illegaliteit 
 

Woord Interpretatie 

Teeven Was toen staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

Staatssecretaris Persoon/functie/instantie die er iets over heeft te zeggen in de context. 
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Asielzoeker(s) Focus op het feit dat ze asiel zoeken en niet dat ze zijn gevlucht. 

Syrië/Syriërs Grootste stroom vluchtelingen. 

Vluchtkerk Kerk in Amsterdam die uitgeprocedeerde asielzoekers in huis nam. Was 
destijds een symbool voor activisme. 

Uitgeprocedeerd Op basis van regelgeving moet diegene uit land uit. 

Asielbeleid Regels omtrent opvang en uitzet. 

Justitie Instantie belast met asielbeleid. 

Detentie Vastzetten als de regels niet worden gevolgd. 

Gevangenis Plek waar men vast wordt gezet als regels niet worden nageleefd. 

 
Frame 4: Focus op (on)veiligheid, verharding van het discours 
 

Woord Interpretatie 

Geldermalsen Ontstonden rellen i.v.m. asielzoekersopvang in de gemeente. 

Aanslagen Terroristische aanslagen in Parijs. 

Parijs Waar de aanslagen november 2015 plaatsvonden. 

Vluchtelingencrisis Werd in verband gebracht met de aanslagen: niet goed screenen, zouden 
terroristen tussen zitten om zo Europa binnen te komen. 

Steenbergen Grimmige demonstraties en protesten bij plannen opvang in de gemeente, 
scheldpartijen bij raadsvergaring, bedreigingen, voor en tegenstanders 
tegenover elkaar met ME-inzet. 

Keulen Aanrandingen door vluchtelingen rond de jaarwisseling. 

Mannen Mannelijke vluchtelingen is het meeste verzet tegen, komen veel slecht in 
het nieuws. Zou onveilig zijn voor (jonge) vrouwen. 

Vrouwen Slachtoffers van aanrandingen in Keulen. 

Incidenten Aanrandingen en andere incidenten met vluchtelingen. Ook minder heftige 
incidenten zoals winkeldiefstal en overlast op straat. 

Geweld Vond door groeperingen plaats tegen vluchtelingen(centra). 

Geldermalsen Grimmige demonstraties, scheldpartijen, opgehangen varkenskoppen en 
de ontruiming van een raadzaal. 

Wilders Zorgt ook voor verharding debat, in het algemeen tegen de opvang. 

Overlast Vluchtelingen (opvangen) zorgt voor overlast in wijken. 

Trump Wil geen mensen uit Islamitische landen meer binnenlaten i.v.m. 
vermeende terroristen die zich onder hen bevinden. 

Criminele De vluchtelingen zouden na opvang zich snel tot de criminaliteit wenden. 

Veiligheid Komt in het geding door het binnen laten van asielzoekers. 

Justitie Instantie belast met regelgeving in Nederland. 

 
Frame 5: Focus op verwelkomen vluchtelingen, Europees niveau 
 

Woord Interpretatie 

Integratie Langere tijd hier zijn, mee gaan doen met de samenleving. 

Migranten Nadruk op het migratie aspect, hier iets opbouwen. 

Nieuwkomers Positieve term voor asielzoekers. 

Taal leren Investeren in langere termijn bewonen van nieuw land. 

Vrijwilligers Helpen de nieuwkomers iets opbouwen in hun eigen tijd, onbetaald. 

Samenleving Waarbinnen de nieuwkomers komen te wonen. 

GroenLinks Over het algemeen meer begaan met de vluchtelingen. 

Klaver Partijlid/leider van GroenLinks. 

Vluchtelingenwerk Zet zich in voor de vluchteling. 
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Duitsland Begon met het openzetten van de grenzen, soepel asielbeleid. 

Merkel Boegbeeld van de opvang op Europees niveau. 

Helpen Hulp bieden aan vluchtelingen. In deze context met integreren, je weg 
vinden in een nieuwe samenleving. 

Rode Kruis Een andere organisatie die vluchtelingen helpt 

 
Frame 6: Focus op asielzoeker als last, vluchtelingendeals, Eu-problematiek 
 

Woord Interpretatie 

Hongarije Grenzen daar dicht, veel vluchtelingen zitten vast, grimmige situatie voor 
tijden lang. 

Calais Ook hier kunnen vluchtelingen niet verder, grimmige situatie, slechte 
kampen, proberen mee te liften met vrachtwagens, geweld, ontruiming. 

Instroom Binnenkomen van hoeveelheden vluchtelingen. 

Griekenland/Kos Hier komen ze aan land via de Middellandse Zee. 

Grens Nadruk ligt op grens(bewaking), buiten houden van mensen. 

Politie Regelmatig nodig om de orde te herstellen in kampen. 

Europa Europees probleem geworden. 

Merkel, Duitsland, 
Turkije, Rutte, 
Davutoglu 

Spelers in de onderhandelingen over welk land welke aantallen 
vluchtelingen moest opnemen. 

Deal, akkoord Handelen in wie hoeveel vluchtelingen opvangt, vaak voor weder 
prestaties (bijvoorbeeld Turkije). 

Terugsturen Werd vaak als optie genoemd in deze fase van de crisis. 
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Bijlage 13: Voorbeeld codering – geen overeenkomst 
 
Petitie 3: https://petities.nl/petitions/geen-asielzoekerscentrum-in-joure?locale=nl 
 
De petitie is geplaatst in december 2014. Toen was frame 3 dominant waarbij de nadruk lag op 
wetgeving en illegaliteit. De beide codeurs vonden geen overeenkomst met dit frame in de 
petitietekst. 
 
“Geen asielzoekerscentrum in Joure 
Er gaan geruchten dat nu er geen asielzoekerscentrum in Rijs komt ze deze willen verplaatsen naar 
Joure, Lemmer of Balk. Willen wij dat als bewoners van Joure? NEE! de inwoners van Joure en 
omliggende dorpen 
Dat een komst van een asielzoekerscentrum niet goed zou zijn voor een klein dorp als Joure. De 
scholen zijn behoorlijk vol en hebben al relatief grote klassen. Op dit moment word de gemeente de 
Friese Meren behoorlijk vol gepropt en er zijn genoeg gemeentes die minder bevolkt zijn waar ze wel 
ruimte hebben voor een asielzoekerscentrum. En het is beter om de rust onder de bewoners te 
bewaren om de goede sfeer te behouden. 
  
Het niet door te laten gaan van het plaatsen van een asielzoekerscentrum centrum binnen Joure en 
omliggende kleine dorpen.” 
  

https://petities.nl/petitions/geen-asielzoekerscentrum-in-joure?locale=nl
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Bijlage 14: Voorbeeld codering – evenveel overeenkomst 
 
Petitie 35: https://www.petitie24.nl/petitie/477/neegeennoodopvangofazcopflakkee 
 
De petitie is geplaatst in januari 2016. Toen was frame 4 dominant waarbij de nadruk lag op 
(onveiligheid). De beide codeurs vonden evenveel (5) overeenkomsten met dit frame in de 
petitietekst. 
 
“NEE-Geen-nood-opvang-of-AZC-op-Flakkee 
Teken ook als je het ermee eens bent dat er geen nood opvang of asielzoekers centrum moet/mag 
komen op ONS eiland Goeree-Overflakkee. 
   
Op de petitie pagina vragen wij u om uw adres gegevens in te voeren, dit vragen wij van u omdat wij 
dan aan kunnen tonen dat uw stem rechtsgeldig is en aan alle voorwaarden voldoet ! Tevens willen 
wij u mededelen dat uw gegevens alleen worden ingezien door een officiële instantie om stemmen te 
tellen en stemmen te keuren op rechtsgeldigheid, al uw gegevens zullen nooit en te nimmer verstrekt 
worden aan derden , u geeft alleen toestemming tot inzage hiervan. Op alle uitgegeven stemmen is 
de wet van bescherming persoonsgegevens van toepassing. De enige personen die uw gegevens in 
kunnen en zullen zien zijn de beheerder van de pagina Nee, geen nood - opvang of AZC op Flakkee, 
Mevr. Hanna Ijzerman van PVV Flakkee Aanhangers en evt de officiële instantie voor inzage en 
keuring op rechtsgeldigheid. Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 65% van de Nederlanders 
vindt dat de Islam niet past bij de Nederlandse cultuur. Uit een ander onderzoek van Prof. Koopmans 
van de Humbold universiteit te Berlijn blijkt dat 2 van de 3 moslims in Europa achter de strenge 
wetten van de Koran staat boven de wetten van de Europese landen. Dus als voorbeeld doodstraf 
voor overspel. 
 
De politici in Nederland staan ver af van wat de meeste Nederlanders willen. De Politiek wil alle 
vluchtelingen opvangen terwijl een meerderheid van de Nederlanders er tegen is. Waarom tegen ? 
Omdat de meeste vluchtelingen geen gezinnen zijn met kleine kinderen maar voornamelijk bestaan 
uit jonge mannen. Laat de gemeente of COA maar duidelijk maken hoeveel procent van de 
vluchtelingen die naar Flakkee komen uit jonge mannen of gelukszoekers bestaat en laat ze eens 
duidelijk maken hoeveel vrouwen er tezamen met hun mannen en kinderen komen, oftewel hoeveel 
families tezamen zijn er ?!?!?!?! 
 
Om naar Europa te vluchten betalen alle vluchtelingen gemiddeld tussen de 5 en 10 duizend Dollar. 
Elke vluchteln Nederland kost de belastingbetaler gemiddeld 36.000 Euro per jaar terwijl de ouderen 
in Nederland en andere mensen die zorg nodig hebben in de knel komen. Overal in de zorg wordt 
bezuinigd, zo staan er vaak 2 medewerkers voor 10 cliënten, hierdoor is er een enorme werkdruk, 
ouderen of gehandicapten worden niet goed verzorgd en vaak dus gewoon eigenlijk mishandeld, 
personeel krijgt last van lichaam en geest, raken veelal in de ziektewet enz enz. Ook hebben de 
vluchtelingen voorrang bij het verkrijgen van een woning, dit terwijl de Nederlander langer moet 
wachten, dit terwijl Nederlandse gezinnen op wachtlijsten staan en BLIJVEN staan omdat er 
asielzoekers/vluchtelingen in die woningen gaan en zo de mensen op de wachtlijsten gepasseerd 
worden en NOG LANGER moeten wachten. 
 
Vluchtelingen zijn moslims die gevlucht zijn voor oorlog tussen de Soennieten en Sjiieten met andere 
woorden een oorlog tussen Iran en Saoedi-Arabië. Beide landen vangen nauwelijks vluchtelingen op 
van deze oorlogen o.a. in Syrië. 
Oplossing is de grenzen sluiten voor alle vluchtelingen en laat de EU en de VN meebetalen aan 
Sjiitische vluchtelingen die zich vestigen in Iran en Soennitische vluchtelingen in Saoedi-Arabië. 
 



55 
 

Dus Mensen sta op en verzet je tegen de komst van eventuele vluchtelingen op Goeree-Overflakkee, 
zowel in een Nood-opvang zoals onze burgemeester aangeeft als een eventueel AZC. In een 
democratie bepaalt de meerderheid van het volk ondanks wat de politieke elite denkt wat goed is 
voor het volk. 
Mensen van Flakkee kom naar onze Website en laat je democratische stem horen tegen de 
vluchtelingen en vooral de gelukszoekers, ook al zegt de burgemeester dat eventuele opvang nog niet 
bepaald is en dat dit nog nader bepaald wordt en ze alleen op zoek zijn naar een locatie voor deze 
opvang, wij zijn het er gewoon niet mee eens dat Goeree-Overflakkee enige vorm van Nood-Opvang 
of AZC aan het voorbereiden is of gaat uitvoeren! 
 
Onze website is: 
 
PVV Flakkee Aanhangers” 
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Bijlage 15: Voorbeeld codering – verschil in overeenkomst 
 
Petitie 55: https://petities.nl/petitions/eerlijke-verdeling-van-vluchtelingen-en-statushouders-over-
de-gehele-gemeente-krimpenerwaard?locale=en 
 
De petitie is geplaatst in juni 2016. Toen was frame 1 dominant waarbij de nadruk lag op opvang in 
de gemeente. De codeurs vonden een verschillend aantal overeenkomsten met dit frame in de 
petitietekst. De twee coderingen zijn hieronder weergegeven. 
 
“Eerlijke verdeling van vluchtelingen en statushouders over de gehele gemeente Krimpenerwaard 
De gemeenteraad en college van B & W van de gemeente Krimpenerwaard willen op korte termijn 
grote hoeveelheden vluchtelingen en statushouders in Schoonhoven (Noord) gaan onderbrengen. Wij 
vinden dat de gemeente deze mensen eerlijk moet verdelen over alle 11 deelgemeenten. De inwoners 
van Schoonhoven en alle mensen die ons doel een warm hart Wij eisen een eerlijke verdeling van de 
vluchtelingen en statushouders over de gehele gemeente Krimpenerwaard.” 
 
“Eerlijke verdeling van vluchtelingen en statushouders over de gehele gemeente Krimpenerwaard 
De gemeenteraad en college van B & W van de gemeente Krimpenerwaard willen op korte termijn 
grote hoeveelheden vluchtelingen en statushouders in Schoonhoven (Noord) gaan onderbrengen. Wij 
vinden dat de gemeente deze mensen eerlijk moet verdelen over alle 11 deelgemeenten. De inwoners 
van Schoonhoven en alle mensen die ons doel een warm hart Wij eisen een eerlijke verdeling van de 
vluchtelingen en statushouders over de gehele gemeente Krimpenerwaard.” 
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Bijlage 16: Syntax 
 
 * Verkrijgen discriptives 
 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Organisatiereactie Overeenkomst Media_aandacht Handtekeningen 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 
 
 * Verkrijgen correlaties 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Organisatiereactie Overeenkomst Media_aandacht Handtekeningen 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
 * Toetsen H1 
 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Organisatiereactie 
  /METHOD=ENTER Handtekeningen  
  /METHOD=ENTER Overeenkomst  
  /PRINT=GOODFIT 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
 
 * Toetsen H2a-b 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT Media_aandachtSQRT 
  /METHOD=ENTER HandtekeningenSQRT 
  /METHOD=ENTER OvereenkomstSQRT 
  /METHOD=ENTER Overeenkomst. 
 
 * Toetsen H3 
 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Organisatiereactie 
  /METHOD=ENTER Handtekeningen  
  /METHOD=ENTER Media_aandacht  
  /PRINT=GOODFIT 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
 


