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Achtergrond
Op verzoek van Het Grote Gala van de Media 2017 heeft Motivaction samen met studenten van de School voor
Journalistiek Utrecht, Hogeschool Windesheim en Fontys Hogeschool voor Journalistiek een verkennend
onderzoek uitgevoerd naar de tafelgasten van de vier talkshows op de Nederlandse televisie in 2016: De Wereld
Draait Door, Pauw afgewisseld met Jinek, Nieuwsuur en RTL Late Night. Doel was te achterhalen of de
samenstelling van de gasten die zijn uitgenodigd een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving.
Daarvoor is gekeken naar achtergrond (migrantenachtergrond of niet), geslacht M/V en leeftijd
(jong/middelbaar/oud).

Facts & figures
Vier shows zijn beoordeeld door 28 studenten:
Er is een steekproef getrokken uit 41 weekdagen in 2016, uitgezonderd juli en augustus i.v.m. vakanties
Ieder van de 4 talkshows op die dag zijn beoordeeld
In totaal zijn 164 uitzendingen beoordeeld, met gemiddeld 5.7 gasten.
De verdeling van gasten over de shows is als volgt:

Van 936 gasten is geturfd wat hun leeftijd, geslacht en etnische achtergrond is en of ze zijn uitgenodigd vanwege
hun leeftijd, geslacht en/of etnische achtergrond.
Sommige gasten kwamen in meerdere onderzochte talkshows voor:
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Biculturele achtergrond
De overgrote meerderheid (88%) van de gasten had een autochtoon Nederlandse of West‐Europese
achtergrond en ca. 12% had een niet‐westerse migrantenachtergrond. Deze verhouding wijkt niet significant af
van de verhouding in de Nederlandse samenleving. De verschillen per talkshow zijn klein, waarbij bij
Nieuwsuur naar verhouding de meeste niet‐westerse migranten als gast aan tafel zaten.
Etnische achtergrond gasten

Oververtegenwoordiging ten opzichte van de Nederlandse populatie

Wanneer gekeken wordt naar het onderwerp waarover de gasten spraken, dan valt op dat van de gasten met
een migrantenachtergrond circa 35% aan tafel zat om te spreken over een etnisch gerelateerd onderwerp
(zoals de Sinterklaas/Zwarte Piet‐discussie, oorlog en vluchtelingen in het Midden‐Oosten et cetera). Bij de
autochtone Nederlanders of Nederlanders met een West‐Europese achtergrond zat slechts 1% aan tafel
vanwege een etnisch gerelateerd onderwerp.
Uitgenodigd wegens etniciteit
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Geslacht
Het merendeel van de talkshowgasten was man. Vrouwen waren met 30% ruim ondervertegenwoordigd ten
opzichte van de Nederlandse bevolking.
Geslacht gasten

Tekort van vrouwen ten opzichte van de Nederlandse populatie

Uitgenodigd vanwege geslacht
Opvallend is dat circa 12% van de vrouwen aan tafel zat om te praten over een ‘vrouwgerelateerd’ onderwerp,
zoals het glazen plafond en verdeling zorgtaken thuis, terwijl 1% van de mannen was uitgenodigd vanwege een
‘mangerelateerd’ onderwerp.
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Leeftijd
Wat betreft leeftijd waren jongeren (tot 30 jaar) en ouderen (boven de 55 jaar) ondervertegenwoordigd.
Leeftijd gasten

Afwijking leeftijdsgroepen ten opzichte van de Nederlandse populatie

Uitgenodigd vanwege leeftijd
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Conclusie
De resultaten van het verkennend onderzoek naar de achtergrond van de gasten van de 4 avondtalkshows
laten zien dat de gasten geen goede afspiegeling zijn van de samenleving. Vooral vrouwen ontbreken
(gemiddeld 21% ondervertegenwoordigd), net als ouderen (‐15%) en jongeren (‐7%). Nederlanders met een
migrantenachtergrond zijn wel recht evenredig vertegenwoordigd. Maar daarbij valt wel op dat zij veelal (35%)
aan tafel zitten om mee te praten over een migrantenonderwerp. Net zo zitten vrouwen relatief vaak aan tafel
om mee te praten over een ‘vrouwenonderwerp’ (12%) en jongeren in 14% van de gevallen aan tafel zitten
omdat het over een ‘jongere onderwerp’ gaat.
Nader onderzoek is noodzakelijk om inzichtelijk te maken in hoeverre van bewust diversiteitsbeleid sprake is
en hoe hier verder mee omgegaan dient te worden.

Betrouwbaarheid
40% van de gasten is door meerdere studenten beoordeeld.
De mate van consensus tussen meerdere beoordelingen is gemeten met Fleiss’s kappa. Deze was
gemiddeld 0.87, waarbij 0 zou staan voor volledige verschillende beoordelingen en 1 voor volledig
identieke beoordeling. Als studenten het oneens waren bij de beoordeling van een gast, is de voorkeur
gegeven aan de beoordeling van die student die het gemiddeld genomen vaker met andere studenten eens
was.

Amsterdam, maart 2017
Pieter Paul Verheggen
p.verheggen@motivaction.nl
+31 (0)20 589 83 83
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