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 Inleiding 
In opdracht van sprekersbureau ZijSpreekt en mediaplatform VIDM.nl doen wij onderzoek naar de 
zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse media in 2013. Uit de ‘Monitor Representatie 2010’ van 
Kijk- en Luisteronderzoek bleek dat het aandeel van vrouwen bij de Publieke Omroep in 2010 op 37,4% 
lag. Bij de commerciële omroepen lag dit percentage slechts iets hoger, namelijk op 39,9%. In reactie op 
deze cijfers stelde de NPO dat zij actief naar een betere afspiegeling streeft (de Volkskrant, 12 februari 
2011). Uit het onderzoek ‘Nieuws en Actualiteiten 2011’ van de Nederlandse Nieuwsmonitor blijkt dat er 
in 2011 nog steeds een duidelijk verschil te zien is in het aantal mannen en vrouwen in 
actualiteitenrubrieken en nieuwsprogramma’s van de Publieke Omroep. Van alle personen die in deze 
programma’s aan het woord worden gelaten, uitgezonderd presentatoren, tafelheren en tafeldames, is 
gemiddeld 78% man en 22% vrouw. Uit het onderzoeksrapport ‘Vrouwen in de media 2011’ is gebleken 
dat “er dit jaar over vrouwelijke Kamerleden de helft tot een kwart minder artikelen worden gepubliceerd 
dan over mannelijke Kamerleden.” Hiervoor zijn echter ook andere verklaringen gevonden dan alleen het 
geslacht van de Kamerleden: een minder groot aantal vrouwen dan mannen functioneert als partijleider of 
lijsttrekker van grote politieke partijen. Ook waren er veel nieuwswaardige gebeurtenissen rondom 
mannen in de politiek, waardoor er meer aandacht naar hen uitging. Van de vrouwen die in het nieuws 
kwamen was minister Edith Schippers de vrouw die de meeste aandacht kreeg. 
 
In dit onderzoek kijken we, net als vorig jaar, naar de aandacht voor vrouwen in de media. We 
onderzoeken hierbij het aantal vrouwen dat voorkomt in zowel de landelijke dagbladen als in 
programma’s van de publieke omroepen. We verdelen de vrouwen in 10 verschillende categorieën, zoals 
opgesteld door het tijdschrift Opzij. Op basis daarvan kijken we per categorie welke vrouw in 2013 het 
meest in het nieuws is geweest. Extra aandacht besteden we aan vrouwen in de politiek. Naast een 
overzicht van welke politica het meest in het nieuws was, maken we ook een vergelijking tussen de 
aandacht voor mannelijke en vrouwelijke politici.  

 Methode 
Voor dit onderzoek bekijken we het nieuws in dagbladen en op de televisie. Hieronder is een overzicht 
weergegeven van de verschillende media met daarbij het aantal artikelen dan wel uitzendingen dat is 
meegenomen in dit onderzoek. Daarnaast geven we een overzicht van de vrouwen (en mannen) die we in 
het onderzoek hebben meegenomen. 

 
Dagbladen en televisieprogramma’s 

Alle beschikbare in 2013 gepubliceerde artikelen van de volgende landelijke dagbladen zijn in de analyse 
meegenomen: NRC Handelsblad, De Telegraaf, de Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, NRC Next, Spits en 
Metro. Het gaat daarbij in totaal om 327.993artikelen. Ook zijn alle beschikbare in 2013 uitgezonden 
uitzendingen van de volgende televisieprogramma’s meegenomen: De Wereld Draait Door, Pauw en 
Witteman, Knevel en van den Brink, EenVandaag, Nieuwsuur,  Vandaag de Dag, Vandaag de Vrijdag en het 
NOS 20:00 Journaal. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de ondertiteling voor doven en 
slechthorenden. Hierbij gaat het in totaal om 1.792 uitzendingen. In tabel 1 is weergegeven hoeveel 
artikelen per krant en hoeveel uitzendingen per televisieprogramma zijn meegenomen in de analyses.  

Doordat we de ondertiteling van de televisieprogramma’s gebruiken, kan het zijn dat niet altijd alle 
personen in het nieuws kunnen worden getraceerd. Wanneer een presentator een persoon niet noemt, 
terwijl hij of zij wel in beeld is en iets zegt, dan wordt deze persoon niet meegenomen in de ondertiteling 
van het programma in kwestie. Immers, de doven en slechthorende kunnen wel zien wie er in beeld komt. 
In deze gevallen zijn de personen ook niet meegenomen in deze analyse.  
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Tabel 1: Aantal artikelen per dagblad en aantal uitzendingen per televisieprogramma in 2013 

Dagbladen Aantal artikelen Televisieprogramma’s Aantal uitzendingen 
De Volkskrant 45.864 DWDD                           204 
NRC Handelsblad                38.813 Pauw en Witteman 177 
De Telegraaf                             75.580 Knevel en vd Brink 70 
Trouw                            35.154 EenVandaag 285 
Algemeen Dagblad                             52.015 Nieuwsuur 314 
NRC Next                             33.049 Vandaag de Dag + Vrijdag 386 
Spits                             30.109 NOS 20:00 Journaal 356 
Metro                17.409   
Totaal                          327 993 Totaal 1.792 

De vrouwen 

In dit onderzoek zijn alle vrouwen meegenomen die voorkomen in de lijst van 100 machtigste vrouwen 
van 2011, 2012 en 2013, samengesteld door het tijdschrift Opzij. Ook is er nog een aantal vrouwen apart 
aangedragen door sprekersbureau ZijSpreekt en mediaplatform VIDM.nl. Opzij heeft de vrouwen in 10 
verschillende categorieën ingedeeld, namelijk: Openbaar Bestuur, Bedrijfsleven, Politiek, 
Gezondheidszorg, Cultuur, Justitie en Openbare Orde, Goede Doelen, Onderwijs en Wetenschap, Media en 
Sport. Deze categorieën worden in dit onderzoek ook aangehouden. De vrouwen zijn in de categorieën 
ingedeeld op basis van de door hen laatst uitgeoefende of voornaamste functie. Als een vrouw in de twee 
lijsten in meerdere categorieën voorkomt, dan wordt deze vrouw in de categorie geplaatst waarin zij in de 
recentste lijst is ingedeeld. In bijlage 1 zijn per categorie de namen van de vrouwen die zijn meegenomen 
in dit onderzoek weergegeven, met de zoektermen die zijn gebruikt om deze vrouwen in de artikelen te 
vinden. 

De politici 

Net als in de voorgaande onderzoeken zullen we in dit onderzoek dieper ingaan op de categorie Politiek. 
We hebben naast de vrouwen in de Opzij-lijsten en de apart aangedragen vrouwen daarom ook alle 
vrouwen meegenomen die in het jaar 2013 in de politiek zaten. Hieronder vallen alle vrouwen in de 
Tweede Kamer en alle vrouwen met een positie als bewindslid in het kabinet Rutte II. Om een vergelijking 
te kunnen maken tussen aandacht voor mannen en vrouwen in de media zijn daarnaast ook alle 
mannelijke Tweede Kamerleden en bewindslieden meegenomen in dit onderzoek. In bijlage 2 zijn de 
namen van alle Tweede Kamerleden en bewindslieden te vinden. Ook zijn de gebruikte zoektermen 
weergegeven. 

Analyse 

We hebben gekeken in hoeveel artikelen in landelijke dagbladen en uitzendingen op televisie de vrouwen 
uit bovenstaande categorieën voorkomen. Dit kunnen vrouwen zijn die in televisie-uitzendingen zijn 
aangeschoven als tafelgast of die een interview hebben geven in de krant, maar dit is niet automatisch het 
geval. Het kan zijn dat de vrouwen slechts bij naam zijn genoemd in de artikelen of programma’s. Deze 
vrouwen worden ook meegeteld in dit onderzoek. 

 Vrouwen in de Nederlandse media 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aandacht voor de vrouwen in de Nederlandse media per 
categorie, zoals gehanteerd in de Opzij-lijsten. We behandelen hierbij steeds het nieuws in de dagbladen 
en op televisie apart. Ten eerste wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid aandacht voor vrouwen 
per categorie. Daarna wordt gekeken voor welke vrouwen binnen de categorieën de meeste aandacht is. 
De categorie Politiek wordt apart behandeld in de volgende paragraaf.  

Aandacht voor vrouwen in dagbladen en op televisie 

Figuur 1 geeft het totaal aantal artikelen in de dagbladen weer, waarin de vrouwen per categorie worden 
genoemd. Net als de voorgaande jaren, komen de vrouwen uit de politiek veruit het meeste voor in de 
dagbladen. Ondanks dat de vrouwen in de categorieën Media en Cultuur dit jaar minder aandacht 
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ontvangen dan vorig jaar,  zijn beide categorieën een plaatsje gestegen ten opzichte van vorig jaar.  Dit 
komt door de vrouwen in de categorie Openbaar Bestuur, zij zijn afgegleden naar plaats vijf terwijl ze de 
voorgaande jaren in de top drie te vinden waren. De aandacht voor deze groep vrouwen is dan ook 
aanzienlijk verminderd, van 781 artikelen vorig jaar, naar 270 artikelen dit jaar.  De vrouwen in de 
categorie Sport staan op twee met 678 artikelen, dit is iets minder dan vorig jaar waarbij de categorie 
Sport uit 687 artikelen bestond.  Opvallend is dat de vrouwen uit de categorie Goede Doelen zijn gestegen 
naar plaats vijf, terwijl deze de twee voorgaande jaren onderaan de lijst stonden. De aandacht voor de 
vrouwen uit de Categorie onderwijs en Wetenschap verminderd met 100 artikelen ten opzichte van vorig 
jaar. De vrouwen uit de categorie Justitie en Openbare Orde ontvangen dit jaar met 108 artikelen, minder 
aandacht dan vorig jaar met 234 artikelen.  Ook de categorie Bedrijfsleven ontvangt minder aandacht dan 
vorig jaar (toen 146 artikelen, nu 118 artikelen). De vrouwen uit de Gezondheidszorg staan dit jaar 
onderaan met 86 artikelen.  
 
Figuur 1: Aantal artikelen in dagbladen waarin de vrouwen genoemd worden, per categorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In figuur 2 wordt het totaal aantal televisie-uitzendingen weergegeven waarin de vrouwen per categorie 
worden genoemd. Net als in de dagbladen is er op de televisie het meeste aandacht voor vrouwen in de 
politiek. De categorie Sport staat dit jaar op plaats twee met 54 uitzendingen, deze stond vorig jaar op 
plaats vier met 34 uitzendingen.  
 
Figuur 2: Totaal aantal televisie-uitzendingen per categorie 

 
 
De aandacht voor de vrouwen uit de categorie media is ten opzichte van vorig jaar met  44 uitzendingen 
verminderd naar 28 uitzendingen. De aandacht voor de vrouwen in de categorie Goede Doelen is 
toegenomen. Vorig jaar stond deze categorie op plaats negen, nu plaats vier. De vrouwen uit de categorie 
cultuur ontvangen met 13 uitzendingen evenveel aandacht als vorig jaar. De categorie Justitie en 
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Openbare Orde is gestegen naar plaats zes, deze stond vorig jaar op plaats zeven. Opvallend is dat de 
vrouwen in de categorie Openbaar Bestuur vorig jaar op plaats drie stonden met 37 uitzendingen en dit 
jaar op plaats zeven met 8 uitzendingen. De aandacht voor de categorie Onderwijs en Wetenschap is 
gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen 13 uitzendingen, nu 5. De aandacht voor de gezondheidszorg is 
met 2 uitzendingen even groot vergeleken met vorig jaar. De aandacht voor de vrouwen uit het 
Bedrijfsleven is gedaald van vorig jaar 3 uitzendingen naar dit jaar 1 uitzending.  
 

Aandacht voor vrouwen per categorie 
Uit bovenstaande figuren komt duidelijk naar voren dat de vrouwen uit de categorie Politiek aanzienlijk 
meer worden genoemd in de dagbladen en televisie-uitzendingen. Daarom komen zij in een aparte 
paragraaf uitgebreid aan bod. In deze paragraaf komen de overige categorieën aan de orde. Van elke 
categorie geven we een top 3 van vrouwen die het meest worden genoemd in dagbladen en op televisie. 
Als er geen vrouwen zijn genoemd in een bepaalde categorie, wordt dit aangegeven met drie puntjes.   
 
Bedrijfsleven: 
Dagbladen:    Televisie:  
1. Herna Verhagen (43)  1. Herna Verhagen (1) 
2. Merel van Vroonhoven (19)  2. … 
3. Nancy McKinstry (15)  3. … 
 
Herna Verhagen komt  vooral in het nieuws door de marktontwikkelingen rond PostNL 
 
Onderwijs en Wetenschap: 
Dagbladen:    Televisie:     
1. Louise Fresco (61)   1. Beatrice de Graaf (5) 
2. Beatrice de Graaf (47)  2. … 
3. Marjan Oudeman (23)  3. … 
 
Louise Fresco kwam in 2013 vaak in het nieuws wegens haar expert status als voedseldeskundige.  
 
Goede Doelen: 
Dagbladen:    Televisie:  
1. Faiza Oulahsen (145)  1. Faiza Oulahsen (10) 
2. Tineke Ceelen (23)   2. Tineke Ceelen (3) 
3. Farah Karimi (19)   3. Sylvia Borren (1) 
 
Faiza Oulahsen was vaak in het nieuws omdat zij een van de activisten op het Greenpeace schip werd 
gearresteerd in Rusland.   
 
Justitie en Openbare Orde: 
Dagbladen:      Televisie: 
1. Liesbeth Zegveld (74)  1. Liesbeth Zegveld (11) 
2. Benedicte Ficq (68)    2. Benedicte Ficq (4) 
3. Jannine van den Berg (9)  3. Mirjam de Blecourt (2) 
3. Marry de Gaay Fortman (9)   
3. Mirjam de Blecourt (9)   
 
Liesbeth Zegveld was in 2013 in het nieuws omdat zij de Nederlandse staat aanklaagde voor de dood van 
drie mannen uit de moslimenclave Srebrenica in 1995. De Hoge Raad stelde uiteindelijk dat de 
Nederlandse Staat inderdaad aansprakelijk was. In september is zij in het nieuws in verband met haar rol 
als advocate in het onderzoek naar Zorreguieta. 
 
Openbaar bestuur: 
Dagbladen:    Televisie: 
1. Annemarie Jorirtsma (124)  1. Annemarie Jorritsma (5)  
2. Laura van Geest (28)  2. Laura van Geest (3)  
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3. Saskia Stuiveling (21)  3. Saskia Stuiveling (3)  
 
Annemarie Jorritsma kwam in juni vaak in het nieuws als voorzitter van de Nederlandse Verenging van 
Gemeenten, in verband met de bezuinigingen bij Gemeenten.  
 
Media: 
Dagbladen:     Televisie:  
1. Linda de Mol (249)   1. Linda De Mol (20) 
2. Margriet van der Linden (35) 2. Sheila Sitalsing (6) 
3. Sheila Sitalsing (32)   3. Shula Rijxman (1) 
 
Linda de Mol was veel in het nieuws door haar tijdschrift en de programma’s die ze maakt en presenteert. 
 
Sport: 
Dagbladen:    Televisie:  
1. Marianne Vos (340)   1. Marianne Vos (29) 
2.Anky van Grunsven (105)  2. Anky van Grunsven (15) 
3. Esther Vergeer (86 )  3. Esther Vergeer (5) en Marjan Olfers (5) 
 
Marianne Vos kwam veel in het nieuws door haar prestaties tijdens het WK.  
 
Gezondheidszorg: 
Dagbladen:    Televisie 
1. Wilna Wind (34)   1. Wilna Wind (2)  
2. Pauline Meurs (12)   2. …  
3. Yvonne van Rooy (9)  3. … 
 
Wilna Wind kwam veelvuldig in het nieuws als directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie, waarbij ze vooral in het nieuws kwam met haar mening over het vraagstuk of de patiënt mee 
moet betalen aan het uitvoeren van een second opinion.  

 Vrouwen in de Politiek
Aangezien van alle vrouwen, de vrouwen in de politiek het meest in het nieuws komen, wordt in deze 
paragraaf dieper ingegaan op deze categorie vrouwen. In deze paragraaf geven we een top 10 weer van 
aandacht voor deze vrouwen in dagbladen en op de televisie. 
 
Aandacht voor vrouwen in de politiek 
In deze analyse zijn alle vrouwen in de Tweede Kamer en bewindslieden van het jaar 2013 meegenomen. 
In figuur 3 is de top 10 weergegeven van vrouwen die het meest aandacht kregen in de dagbladen, 
gemeten in het aantal artikelen waarin zij genoemd werden.  
 
Figuur 3: Top 10 van aandacht voor vrouwen in de politiek in dagbladen 
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De lijst is sterk vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. Behalve Edith Schippers en Neelie Kroes, kent de 
lijst acht nieuwe namen. Net als vorig jaar staat Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,  weer bovenaan de lijst. Dit keer is er iets minder aandacht voor haar dan vorig jaar (vorig jaar 
1352 artikelen, nu 1249). Neelie Kroes stond vorig jaar op plaats vijf en is dit jaar gedaald naar plaats 
negen. Dit jaar staat Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op plaats twee.  
Opvallend is de derde plaats voor Wilma Mansveld, staatssecretaris van Verkeer. Zij krijgt iets meer 
aandacht dan ‘haar’ minister,  Melanie Schultz van Haegen. De reden hiervoor ligt gelegen in de problemen 
rond het Fyra. Als verantwoordelijk minister kwam zij veelvuldig in het nieuws.  
 
In figuur 4 is de top 10 weergegeven van vrouwen die het meeste aandacht krijgen op de televisie, 
gemeten in aantal uitzendingen waarin zij genoemd worden. Uit de figuur blijkt dat, in tegenstelling tot 
vorig jaar, Edith Schippers op de eerste plaats staat. Gevolgd door een van de nieuwkomers in deze lijst, 
Jeanine Hennis-Plasschaert. Net als Jeanine Hennis-Plasschaert, wordt Melanie Schultz van Haegen 44 
keer genoemd in de televisie-uitzendingen.  
 
 
Figuur 4: Top 10 van aandacht voor vrouwen in de politiek op televisie 

 
 

 Mannen versus vrouwen in de politiek 
Nu duidelijk is welke vrouwelijke politici het meest voorkomen in de media, is het interessant om de 
aandacht voor vrouwen in de politiek te vergelijken met de aandacht voor hun mannelijke collega’s. In het 
politieke nieuws gaat de meeste aandacht uit naar bewindslieden, fractievoorzitters en partijleiders. De 
overige Tweede Kamerleden krijgen vaak minder aandacht in de media. In deze paragraaf bekijken we 
daarom de aandacht voor de bewindslieden, fractievoorzitters en overige Tweede Kamerleden apart. 
 

Aandacht voor bewindslieden 

Allereerst de aandacht voor de bewindslieden. Kabinet Rutte II bestaat uit totaal 20 bewindslieden, 
waarvan 12 mannelijke en 8 vrouwelijke.   
 

In  figuur 5 is de top 10 van meest genoemde bewindspersonen in de dagbladen weergegeven. Zoals 
verwacht steekt Minister-president Mark Rutte met kop en schouders boven de rest van de bewindslieden 
uit. Hij krijgt het meeste aandacht in zowel de dagbladen als op televisie. Hij wordt gevolgd door minister 
van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Op plaats drie, vier, vijf en zes staan respectievelijk Lodwijk Asscher, 
Fred Teeven, Ivo Opstelten en Frans Timmermans. Op plaats zes staat Edith Schippers, een van de twee 
vrouwelijke bewindslieden uit deze lijst. Henk Kamp stond vorig jaar op plaats vijf en is nu twee plaatsen 
gezakt naar plaats zeven.  Ronald Plasterk staat op plaats negen. De tweede vrouwelijke bewindspersoon 
in deze lijst, Jet Bussemaker, staat onderaan de lijst.  
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Figuur 5: Top 10 van aandacht voor bewindslieden in dagbladen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6: Top 10 van aandacht voor bewindslieden op televisie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In figuur 6 is de top 10 van aandacht voor bewindslieden op televisie weergegeven. De lijst wordt weer 
aangevoerd door Mark Rutte en wederom gevolgd door Jeroen Dijssebloem. Fred Teeven en Frans 
Timmermans staan op derde en vierde plaats met beide 158 uitzendingen waarin ze genoemd worden.  
Lodewijk Asscher staat op plaats vijf. Edith schippers, de enige vrouw in deze lijst, staat op plaats zes. Ivo 
Opstelten, Henk Kamp, Frans Weekers en Ronald Plasterk vullen de overige plaatsen in de top 10.   
 

 

Aandacht voor Tweede Kamerleden 

Als laatst besteden we aandacht aan de overige Tweede Kamerleden. In totaal zijn er 83 mannelijke 
Kamerleden en 52 vrouwelijke Kamerleden, waarvan de 13 fractievoorzitters niet zijn meegerekend. In 
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figuur 9 is de top 10 van aandacht voor overige Tweede Kamerleden in dagbladen te zien. De lijst wordt 
aangevoerd door Gerard Schouw van de D66. Hij is veel in het nieuws geweest in verband met de vragen 
die hij stelde over de drones van het Nederlandse leger. Hij wordt op de voet gevolgd door Pieter Omzigt 
van het CDA en Ronald van Raak van de SP. Van de top 10 overige Tweede Kamerleden zijn er twee 
vrouw, namelijk Anouschka van Miltenburg, Kamervoorzitter en Myrthe Hilkens van de PvdA.  
 
Figuur 9: Top 10 van aandacht voor overige Tweede Kamerleden in dagbladen 

 
In figuur 10 is de top 10 van aandacht voor de overige Tweede Kamerleden op televisie weergeven. Er 
worden op televisie andere personen genoemd dan in de dagbladen. De lijst wordt namelijk aangevoerd 
door drie vrouwen: Jolanda Sap van de SP, Madeleine van Toorenburg (CDA) en Carola Schouten (CU). Op 
plaats 5 en 6 staan ook twee vrouwen, namelijk Pia Dijkstra (D66) en Monica Keijzer (CDA). Dit betekent 
dat er op televisie meer aandacht wordt gegeven aan vrouwen dan in de dagbladen. De vijf vrouwen in 
deze lijst, staan ook beduidend hoger dan in de lijst met aandacht in de dagbladen. Wat opvalt is dat Pieter 
Dijkzigt van het CDA onderaan staat, terwijl hij in de lijst van aandacht in dagbladen op de tweede plaats 
staat.  
 
Figuur 10: Top 10 van aandacht voor overige Tweede Kamerleden op televisie 

 
 
 
In tabel 5 is een overzicht weergegeven van het gemiddeld aantal artikelen en het gemiddeld aantal 
uitzendingen per geslacht per Kamerlid. We kijken hierbij naar alle Kamerleden zonder de 
fractievoorzitters. Als deze groep wordt bekeken blijkt dat er gemiddeld ongeveer evenveel artikelen over 
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de mannen (37 artikelen) als over de vrouwen (36 artikelen) in de Tweede Kamer worden geschreven. 
Ook op de televisie worden er evenveel uitzendingen aan mannen en vrouwen besteed (2 uitzendingen). 
 
Tabel 2: Overzicht gemiddeld aantal artikelen over de Kamerleden in 2013 
 Zonder fractievoorzitters 
 Man  Vrouw 

Aantal Kamerleden 82 58 
Aantal artikelen 2013 3046 2079 
Aantal uitzendingen 147 123 
   
Gemiddeld aantal artikelen 37 36 
Gemiddeld aantal uitzendingen 2 2 
 

 Samenvatting en Conclusie  
Net als in 2011 en 2012 is Edith Schippers de vrouw die in 2013 het meest in het nieuws is geweest. In de 
dagbladen is zij 1099 keer in het nieuws geweest en op televisie is zij 92 keer genoemd. Daarnaast komt 
wederom haar categorie Politiek het meeste voor, zowel de dagbladen als op televisie. Deze categorie 
wordt dit jaar in tegenstelling tot de vorige jaren gevolgd door Sport en Media.  
 
Het rapport over 2012 laat zien dat er in dat jaar maar drie vrouwen in de top 10 van aandacht voor 
bewindslieden in dagbladen stond, namelijk Edith Schippers, Melanie Schultz van Haegen en Liesbeth 
Spies. Er stonden maar twee van deze vrouwen, namelijk Edith Schippers en Liesbeth Spies, in de top 10 
van aandacht voor bewindslieden op televisie.  In 2013 is dit aantal afgenomen. Er worden maar twee 
vrouwen genoemd in de top 10 van aandacht voor bewindslieden in dagbladen, namelijk Edith Schippers 
en Jet Bussemaker. Op televisie wordt er maar één vrouwelijke bewindslied  genoemd, namelijk Edith 
Schippers. Geen van deze vrouwen staat in de top drie, deze wordt bezet door allemaal mannen.  
 
Uit de paragraaf over de overige Tweede Kamerleden blijkt dat de man vrouw verhouding scheef is in de 
dagbladen in de top 10 van aandacht voor overige Tweede Kamerleden in de dagbladen. Slechts twee 
vrouwen hebben een plaats in deze lijst, namelijk Anouschka van Miltenburg en Myrthe Hilkens. Voor de 
televisie bestaat de top 10 uit 50% vrouwen en 50% mannen. Als gekeken wordt naar de gemiddelde 
aandacht voor mannen en vrouwen in de Tweede Kamer (zonder fractievoorzitters) blijkt dat het aantal 
artikelen en uitzendingen waarin mannen en vrouwen worden genoemd ongeveer gelijk is.  
 
Uit het voorgaande volgt dat voorzichtigheid is geboden bij aanwijzen van het geslacht als directe 
verklaring voor het wel of niet krijgen van media-aandacht voor politici. Het hangt er ook vanaf welke 
functie bekleed wordt: ministers krijgen vaak meer aandacht dan staatssecretarissen en fractievoorzitters 
van grote partijen worden meer genoemd dan die van kleinere partijen. Zolang de belangrijkste posities 
bekleed worden door mannen, zullen deze mannen ook meer media-aandacht krijgen dan vrouwen. 
Daarnaast richten media zich ook op nieuwswaardige gebeurtenissen rondom personen of 
nieuwswaardige uitspraken die personen doen, waardoor bepaalde personen naar een hogere plaats in de 
top 10 kunnen schieten. Het ligt dan niet aan het geslacht van de persoon, maar aan de nieuwswaarde van 
de uitspraken die deze persoon doet of er veel media-aandacht is voor deze persoon. 
 
 
 

 


