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Voorwoord

In de jaren negentig bleek dat er steeds meer vrouwen als journalist zijn gaan werken. 
Na 1995 zijn er geen nieuwe cijfers over het aandeel van vrouwen in de journalistiek 
verzameld. Betrokkenen uit de media zelf hebben wel de indruk dat de groei van het 
aandeel vrouwelijke journalisten zich heeft doorgezet, zeker omdat vrouwen nu in 
de meerderheid zijn onder de afgestudeerden van de opleidingen journalistiek. Een 
onbeantwoorde vraag is nog of de (veronderstelde) toename van vrouwen in de media 
ook heeft geleid tot een doorstroom van vrouwen naar de meer besluitvormende 
functies in de media. De Stichting Vrouw & Media heeft mede daarom het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (scp) benaderd met het verzoek om onderzoek te doen naar de 
positie van vrouwen in de media.

Aan de hand van diverse bronnen zijn in dit onderzoek actuele gegevens over de 
positie van vrouwen en mannen in de journalistiek verzameld. Verscheidene mensen 
zijn op een of andere wijze behulpzaam geweest bij het realiseren van dit onderzoek. 
Veel dank is allereerst verschuldigd aan Dr. Mark Deuze, werkzaam bij The 
Amsterdam School of Communications Research (ascor) van de Universiteit van 
Amsterdam (uva), voor het kosteloos ter beschikking stellen aan het scp van zijn 
databestand met gegevens over journalisten in Nederland en voor het leveren van 
waardevol commentaar op het conceptrapport.

Tijdens de onderzoeksperiode is er steeds sprake geweest van een prettige 
samenwerking met de Stichting Vrouw & Media; de bestuursleden gaven praktische 
adviezen over de inrichting van het onderzoek en de benadering van respondenten 
in de media en voorzagen conceptteksten van commentaar. Van het huidige bestuur 
dient met name de voorzitter Marloes Elings te worden genoemd. Bij de startfase van 
het project waren Agnes Koerts, Inge Brakman en Els van der Wal betrokken.

In de begin- en slotfase van het onderzoek is nuttige informatie over de gang van 
zaken in de media verzameld door het afnemen van interviews met twaalf sleutelfi-
guren (voor hun namen zie bijlage b). Verder was de medewerking van redacties van 
dagbladen, tijdschriften en nieuws- en actualiteitenprogramma’s op radio en tv aan 
een door het scp gehouden telefonische enquête onmisbaar om actuele gegevens 
over mannen en vrouwen in de media te verkrijgen. Wij willen alle betrokkenen har-
telijk danken voor hun medewerking.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1  Inleiding 

1.1 Meer vrouwen in de media?

De vergroting van het aandeel van vrouwen in de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming is een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid (szw 
2000). Dit streven wordt in het beleid tot uitdrukking gebracht door te pogen het 
aandeel van vrouwen in formele (top)functies in bijvoorbeeld politiek of bedrijfsle-
ven te vergroten.

De positie van vrouwen en mannen in de besluitvorming heeft zowel in de Eman-
cipatiemonitor 2000 als de Emancipatiemonitor 2002 brede aandacht gekregen. In het 
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de politiek en het openbaar bestuur 
is nagegaan hoe het is gesteld met de vertegenwoordiging van vrouwen in topfunc-
ties. Het aandeel vrouwen in topfuncties verschilt sterk per sector. Slechts 5% van 
de topfuncties in de honderd grootste bedrijven werd in 2001 door vrouwen vervuld, 
tegenover 30% in zorg- en welzijnsinstellingen. Het aandeel vrouwen in leidingge-
vende functies is wel gestaag toegenomen, van 19% in 1999 tot 26% in 2001.

Deze studie heeft de deelname van vrouwen in de besluitvorming in één sector als 
specifiek onderwerp. Gekozen is voor de mediasector omdat deze in meer opzichten 
interessant is. Sinds de jaren tachtig is het aandeel vrouwelijke journalisten aanzien-
lijk toegenomen. Op het scherm verschijnen steeds meer presentatrices en boven 
artikelen prijken steeds vaker de namen van vrouwelijke redacteuren en verslagge-
vers. Deze indrukken kunnen worden gestaafd met cijfers die voor het laatst in 1995 
zijn verzameld. Zo groeide het aandeel vrouwen in de dagbladjournalistiek van 10% 
in 1983 tot 21% in 1995 (nvj 1995). Verwacht mag worden dat de groei van vrouwen in 
de media zich in de jaren negentig (verder) heeft doorgezet, zeker omdat al geruime 
tijd de meerderheid van de afgestudeerden van journalistieke (hbo- en universitaire) 
opleidingen vrouw is (De Journalist 5-10-2001).

De vraag is of deze toestroom van vrouwen naar de media heeft geleid tot een 
navenant toegenomen aandeel van vrouwen in besluitvormende functies in de 
media. Weliswaar zijn in de afgelopen jaren bij de landelijke dagbladen enkele 
vrouwen benoemd tot adjunct-hoofdredacteur (Mulder 1999; Dresselhuys en Pruim 
2000), en is er in 2000 voor het eerst een vrouw benoemd tot hoofdredacteur bij een 
opinieweekblad. Toch lijken dit eerder de uitzonderingen die de oude regel bevesti-
gen. Deskundigen en betrokkenen uit het veld hebben immers de indruk dat over de 
hele breedte van de media geen sprake is van een evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in belangrijke functies (Vrouwen in de media 1999). Het is interessant dit 
nader te onderzoeken.
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Ook om andere redenen vormen de media een interessante sector voor onderzoek 
naar de posities van mannen en vrouwen. Zoals de politieke gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar hebben laten zien, wordt aan de media een aanzienlijke invloed toe-
gekend. Men denkt niet meer, zoals in de jaren vijftig, dat de media direct kunnen 
bepalen wat burgers denken (de ‘injectienaaldtheorie’). Maar wel worden zij veron-
dersteld invloed te hebben op de items waarover in de samenleving wordt gedacht en 
geoordeeld (de ‘agenda-settingtheorie’). Doordat de media aan bepaalde items in hun 
berichtgeving aandacht geven, worden deze tot onderwerp van de publieke-opinie-
vorming. Hoewel inmiddels is gebleken dat er ook sprake is van een omgekeerde 
invloed – items die burgers belangrijk vinden, worden door de media geselecteerd 
voor hun berichtgeving (Stappers et al. 1997: 127-128; McQuail 2000: 455-457) 
– bestaat er in grote lijnen nog steeds overeenstemming over de idee dat de media 
kunnen bepalen welke maatschappelijke onderwerpen op de agenda van burgers 
worden geplaatst.1

De media kunnen ook bijdragen aan de beeldvorming over vrouwen en mannen. 
Uit diverse onderzoeken van tv-programma’s is gebleken dat vrouwen minder vaak 
in beeld komen dan mannen. En als ze in beeld komen, is dat veel minder vaak als 
deskundige op een bepaald vakgebied dan mannen (nos 1998; Kivikuru 1999). Ook 
wordt wel gesteld dat vrouwelijke journalisten vaker vrouwen aan het woord laten 
dan mannelijke journalisten. Een toename van het aandeel vrouwen in de media zou 
daarmee ook tot andere beeldvorming over mannen en vrouwen kunnen leiden (Van 
Zoonen 1994; 1995; Demoor en Saeys 2000).2

Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste ontwikkelingen heeft de Stichting 
Vrouw & Media het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) benaderd met het verzoek 
om onderzoek te doen naar de positie en invloed van vrouwen in de media. Deze 
stichting is begin jaren tachtig opgericht en heeft tot doel de positie van vrouwen 
die in de media werken te versterken, opdat de inhoud van de journalistiek verbetert. 
Dat gebeurt onder meer door het organiseren van debatten en workshops, door coa-
ching; door het initiëren en begeleiden van onderzoek, door advisering en headhun-
ting. Een belangrijk resultaat van de inspanningen van de Stichting Vrouw & Media 
was de studie Voor zover plaats aan de perstafel (Diekerhof et al. 1986), het eerste grote 
onderzoek in Nederland naar de positie van mannen en vrouwen bij de dagbladen. In 
1996 en 1999 heeft de Stichting congressen georganiseerd over de positie van vrou-
wen in de media (Vrouwen in de media 1999).

Het voorgaande leidt tot de volgende vraagstelling:
In welke mate nemen mannen en vrouwen deel aan de verschillende besluitvormingslagen in de 
media en welke ontwikkelingen hebben zich hierin in de afgelopen twintig jaar voorgedaan?
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1.2 Uitwerking en methode van onderzoek

Welke media?
De media vormen een omvangrijke sector. Zeker in de afgelopen tien à vijftien jaar 
zijn er veel organisaties bij gekomen, zoals regionale en lokale omroepen, com-
merciële zenders en internetdagbladen. Daarentegen is het aantal regionale dag-
bladen door fusies ingekrompen, maar dit valt in het niet bij de hiervoor genoemde 
groei van de andere media (Bardoel en Bierhoff 1997). Totaal bestaan er in Neder-
land momenteel 40 dagbladen, ruim 1000 tijdschriften, 30 landelijke televisie- en 
radiozenders en ruim 400 lokale en regionale omroepen (Bakker en Scholten 1999; 
www.mediamonitor.nl). 

Gezien de beperkte middelen is een afbakening en inperking van het onderwerp 
van dit onderzoek onontkoombaar. Hoewel ook amusementsprogramma’s en veel 
publiekstijdschriften van belang kunnen zijn voor de beeldvorming over mannen en 
vrouwen is, mede op verzoek van de Stichting Vrouw & Media, ervoor gekozen dit 
onderzoek te beperken tot journalistieke media die zich richten op opinievorming in 
de brede zin van het woord. Concreet betekent dit dat dit onderzoek zich zal richten 
op bladen of programma’s met een algemeen nieuws- of opiniërend karakter. Tevens 
komen media die zich weliswaar anders noemen maar in feite een overwegend 
nieuws- of opiniërend karakter hebben, bijvoorbeeld de tijdschriften fem/De week en 
Opzij, voor dit onderzoek in aanmerking. 

Voor de tijdschriften betekent dit dat leden- en donateursbladen afvallen, dus 
bladen die direct of indirect met maatschappelijke organisaties zijn verbonden. Ook 
worden one-issuebladen uitgesloten. 

Naast de landelijke dagbladen zullen ook de regionale dagbladen en de persbu-
reaus worden onderzocht vanwege hun aandacht voor het nationale en internationale 
nieuws. Bij de regionale dagbladen wordt, om dubbeltellingen van besluitvormers te 
voorkomen, een selectie gemaakt van dagbladen met zelfstandige hoofdredacties. 
Ongeveer tien regionale kranten die alleen (stads- of streek)edities zijn van zoge-
noemde kopbladen, dus alleen verschillen wat betreft een aantal pagina’s met het 
regionale nieuws, worden dus niet meegenomen in dit onderzoek. Ook bij regionale 
dagbladen die dezelfde hoofdredactie delen, maar niet als kopblad of als editie van 
elkaar zijn te onderscheiden, is een selectie gemaakt. In dat geval is gekozen voor de 
krant met de grootste oplage.

Verder blijven de vele regionale en vooral lokale omroepen (ruim 400) vanwege 
hun sterke focus op hun directe omgeving buiten beschouwing. Wat betreft de 
landelijke omroepen wordt het onderzoek beperkt tot algemene nieuws- en actua-
liteitenprogramma’s en andere programma’s die een opiniërend karakter hebben. 
Concreet betekent het voorgaande dat in dit onderzoek 64 redacties van dagbladen, 
persbureaus, opiniërende tijdschriften en nieuws- en actualiteitenprogramma’s op 
radio en tv onderzocht zullen worden. In bijlage a is een overzicht van de namen van 
deze redacties opgenomen.
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Welke besluitvorming?
Aangezien in dit onderzoek besluitvorming, met name over het journalistieke pro-
ductieproces, een belangrijk onderwerp is, moet allereerst worden geïnventariseerd 
welke besluitvormingslagen de diverse media kennen. Die in de dagbladjournalistiek 
zijn destijds redelijk goed gedocumenteerd door Diekerhof et al. (1986), maar daarin 
kunnen in de afgelopen vijftien jaar veranderingen zijn opgetreden. Over besluit-
vorming in de tijdschriftenbranche en bij de omroepen is veel minder bekend. Het 
is mogelijk dat deze anders verloopt dan bij de dagbladen. Om een en ander goed in 
kaart te brengen zijn in dit onderzoek eerst oriënterende gesprekken met sleutelfigu-
ren in de diverse media gehouden (zie bijlage b voor de namen van deze responden-
ten). Hiervan wordt verslag gedaan in hoofdstuk 2.

Gegevensverzameling
Vervolgens zijn in het onderzoek gegevens verzameld over het aandeel van mannen 
en vrouwen in de verschillende formele besluitvormingslagen. Een telefonische 
enquête van Mark Deuze (2002) onder ruim duizend journalisten in 1999/2000 bevat 
bruikbare gegevens over het aandeel van mannelijke en vrouwelijke journalisten in 
de verschillende typen media, totaal en in leidinggevende functies. Het houden van 
een eigen grootschalige enquête onder journalisten om met name de feitelijke, indi-
viduele gegevens te verzamelen is daarmee overbodig geworden.

Een aantal gegevens was niet of onvoldoende in het bestand van Deuze voorhanden; 
daarom was aanvullend onderzoek nodig. Het betrof het aandeel van vrouwen in 
verschillende soorten leidinggevende functies, redactieraden en de redacties van 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Bovendien was er behoefte aan gegevens over 
de samenstelling van omroepbesturen en directies van uitgeversconcerns. Deze 
gegevens zijn voor een deel verkregen uit openbare informatie, zoals handboeken 
en jaarverslagen en colofons van kranten en tijdschriften. De toen nog ontbrekende 
gegevens zijn verzameld door de redacties van de geselecteerde media een korte 
enquête af te nemen.

Ten slotte zijn er gesprekken gevoerd met een aantal sleutelfiguren in de media 
om uitspraken te kunnen doen over de te verwachten ontwikkelingen in de media in 
het algemeen, en de positie van vrouwen in het bijzonder (zie voor de namen van de 
respondenten wederom bijlage b). 

De eerder genoemde personen die zijn geïnterviewd over de besluitvormingslagen in 
de media alsmede degenen die zijn geïnterviewd over toekomstige ontwikkelingen 
zijn geselecteerd op advies van en in overleg met het bestuur van de Stichting Vrouw 
& Media. Over de selectie van en wijze van benadering van mediaorganisaties en 
respondenten die de aanvullende vragenlijst kregen voorgelegd, is eveneens overlegd 
met Vrouw & Media.
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Noten

1 Zie voor een uitgebreid overzicht van theorieën over de effecten van massamedia: Stap-
pers et al. 1997.

2 Illustratief voor de veronderstelde invloed van het geslacht van journalisten op de 
inhoud van het journalistieke product is dat de Haagsche Courant op 8 maart 2003 
(Internationale Vrouwendag) uitkwam in een editie die uitsluitend door vrouwelijke 
redacteuren was samengesteld. Ook in andere landen is geëxperimenteerd met een 
vrouweneditie (Le Figaro 8 oktober 2002) en met afzonderlijke vrouwen- en mannen-
edities (De Morgen 8 mei 2001).
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2  Besluitvorming in de nieuwsmedia

2.1 Inleiding

Overal in de samenleving worden besluiten genomen: in de politiek, in arbeidsorga-
nisaties, in verenigingen, in het gezin et cetera. Die besluiten variëren van zaken die 
op korte termijn spelen tot onderwerpen die zich over lengte van jaren uitstrekken. 
Beperken we ons hier tot arbeidsorganisaties dan is het bijzondere aan de media dat 
er met een hoge frequentie beslissingen worden genomen over de inhoud en samen-
stelling van het journalistieke product: meer keren per dag of per week, afhankelijk 
van het medium. Uiteraard worden in de media ook besluiten genomen die de lange 
termijn aangaan, zoals het redactionele beleid. Maar het snelle, hectische karakter 
van de media loopt toch het meest in het oog.

Dit type besluitvorming in de media heeft gevolgen voor de organisatiestructuur. 
Vaak is sprake van een sterke hiërarchie om snelle en duidelijke besluiten te kunnen 
nemen. Uit de literatuur is wel het een en ander bekend over de verschillende besluit-
vormingslagen binnen die hiërarchie, maar die is deels verouderd en beslaat ook 
niet alle soorten media. Om een volledig én actueel beeld te krijgen zijn oriënterende 
gesprekken gehouden met sleutelfiguren in zes verschillende soorten media. Deze 
personen zijn geselecteerd op advies van de Stichting Vrouw & Media. Veelal gaat 
het om (adjunct-)hoofdredacteuren of personen die op een andere wijze een leidende 
positie innemen (zie bijlage b voor de namen van deze personen). Het beeld dat uit de 
gesprekken met die personen naar voren komt, gecombineerd met relevante litera-
tuur, wordt in dit hoofdstuk weergegeven. 

2.2 Wijze van besluitvorming in de diverse typen media 

2.2.1 Dagbladen en internetdagbladen
Bij de dagbladen is de hoofdredacteur belast met het algemene inhoudelijk beleid en 
het personeelsbeleid. Daarnaast is deze persoon verantwoordelijk voor de inhoud 
van elke krant. Een andere taak van de hoofdredacteur is het onderhouden van con-
tact met de directie van het concern waartoe de krant behoort. De grote meerder-
heid van de dagbladen in Nederland maakt onderdeel uit van een concern of van een 
dochter- of werkmaatschappij van een concern (Bakker en Scholten 1999).

De dagelijkse leiding van de krant is alleen bij kleine regionale kranten in handen 
van de hoofdredacteur. Bij de grote regionale kranten en de landelijke dagbladen 
wordt de dagelijkse gang van zaken bepaald door de adjunct-hoofdredacteuren 
of soms door de chefs dag en nacht. De benaming verschilt per krant, maar de 
bevoegdheden van deze personen komen sterk overeen. Zij bepalen de inhoud en 
vormgeving van de voorpagina. Zij kunnen ook bij belangrijke nieuwe gebeurtenis-
sen de samenstelling van de voorpagina op het laatste moment aanpassen.
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De chefs van deelredacties (zoals binnenland, buitenland, sport etc.) bepalen wat 
er op de binnenpagina’s en in de katernen verschijnt. Zij verdelen het werk en sturen 
verslaggevers op pad. Regionale dagbladen kennen minder deelredacties en dus 
minder chefs dan landelijke dagbladen omdat zij doorgaans kleiner zijn. 

Overigens hoeft de bepalende rol van hoofdredacteuren en chefs niet te betekenen 
dat individuele journalisten geen enkele invloed hebben op de keuze van nieuws-
items, de wijze van behandeling van de items enzovoort. Integendeel, dagbladjour-
nalisten, zeker degenen die hun naam hebben gevestigd met bijvoorbeeld primeurs 
of bijzondere reportages, kennen een grote mate van autonomie in hun handelen. 
Waar het hier om gaat, is wie binnen de redacties de uiteindelijke beslissing neemt.

Boven het niveau van de redactie vormt de directie een belangrijke besluitvormende 
laag. Zij bepaalt de financiële randvoorwaarden waarbinnen de krant kan opereren 
en bemoeit zich met het algemene redactionele beleid. Een hoofdredactie kan geen 
grote veranderingen in de signatuur van een krant doorvoeren zonder goedkeuring 
van de directie. Andersom kan een directie zich niet tot in details met de inhoud van 
de krant bemoeien. Zij blijft op afstand verantwoordelijk.

Ten slotte kan als besluitvormingslaag worden genoemd de redactieraad. Sinds 1980 
zijn dagbladen bij cao verplicht om een redactiestatuut te hebben. Daarin wordt de 
identiteit van de krant en de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie vast-
gelegd (Diekerhof et al. 1986: 42). De redactieraad is het orgaan dat toeziet op de 
naleving van dit redactiestatuut. Zij bestaat uit enkele (vier-acht) afgevaardigden van 
de redactie en heeft af en toe overleg met de hoofdredacteur. De redactieraad heeft 
een adviserende stem bij benoemingen van nieuwe hoofdredacteuren en bij belang-
rijke redactionele wijzigingen. Het belang van de redactieraad moet niet worden 
overschat. De hoofdredactie is niet verplicht om zonder meer het advies van de redac-
tieraad op te volgen. Anderzijds kan de hoofdredactie, met het oog op goede arbeids-
verhoudingen, de mening van de redactieraad niet zo maar terzijde schuiven.

Internetdagbladen zijn de elektronische versies van de dagbladen. Vrijwel alle dag-
bladen zijn er in de afgelopen vijf jaar toe overgegaan naast de papieren versie op 
internet ook een elektronische krant te publiceren. Inmiddels zijn in de afgelopen 
twee jaar veel internetedities van dagbladen opgeheven of sterk beperkt omdat de 
advertentie-uitkomsten veel geringer bleken te zijn dan op voorhand werd verwacht.

Het grote voordeel van internetdagbladen, vergeleken met de papieren kranten, 
is dat zij meerdere malen per dag met nieuws kunnen komen. Dit vereist nog vaker 
momenten van besluitvorming dan bij de papieren krant. Toch wijken de inter-
netdagbladen organisatorisch niet veel af van de gewone dagbladen. Vaak worden 
internetredacties gevormd door een klein team van drie à vier personen die dezelfde 
status hebben als deelredacties binnen de krant. In hun dagelijkse werk functione-
ren de internetredacties redelijk autonoom (Deuze 2002: 142-143). Maar uiteindelijk 
hebben de hoofdredactie en directie het laatste woord over de Internetdagbladen, 
zowel wat betreft redactioneel beleid als financiële middelen.
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2.2.2 Tijdschriften
Bij de opinieweekbladen en andere opiniërende tijdschriften lijkt de organisatie- en 
besluitvormingsstructuur in grote lijnen op die van de dagbladen. Vooral de grotere 
tijdschriften vertonen veel overeenkomsten met de dagbladen. De redacties zijn 
onderverdeeld in deelredacties naar onderwerp, zoals binnen- en buitenland, eco-
nomie en kunst, en hebben dus ook chefs op dit niveau. Bij kleinere redacties zijn de 
lijnen korter en minder hiërarchisch. Ook hier hebben redacteuren hun eigen specia-
lismen, maar is er direct contact tussen hoofdredacteur en redactie.

De hoofdredacteur bepaalt in overleg met chefs of redacteuren de keuze voor 
en de benadering van onderwerpen voor de artikelen die in het tijdschrift moeten 
verschijnen. Bij conflicterende meningen hierover heeft hij of zij het laatste woord. 
Verder bepaalt de hoofdredacteur het omslagverhaal. Personeels- en automatise-
ringsbeleid behoren veelal ook tot de taak van de hoofdredacteur; bij grote redacties 
is dat vaak gedelegeerd aan een adjunct-hoofdredacteur.

Tijdschriften behoren bijna altijd tot een uitgeversconcern. De hoofdredactie 
moet dan ook rapporteren aan de directie van het betreffende concern. Bij grote con-
cerns zit er nog een uitgever tussen de hoofdredactie van de tijdschriften en de top 
van het concern. Zo’n uitgever heeft veelal een aantal tijdschriften van een bepaalde 
poot van het concern onder zich. Hij of zij moet daarover vervolgens weer rapporte-
ren aan de directie van het concern.

De laatste formele besluitvormingslaag, namelijk die van redactieraad, komt bij 
tijdschriften veel minder voor dan bij dagbladen. Daarover is in de cao voor tijd-
schriften niets afgesproken. Het hangt dus van de wensen van de redactie en de 
bereidwilligheid van de hoofdredactie af of zo’n redactieraad in het leven wordt 
geroepen.

2.2.3 Omroepen en rtv-producenten

2.2.3.1 Omroepen
Bij nieuws- en actualiteitenprogramma’s op televisie bepaalt de hoofdredacteur in 
samenspraak met de redactie welke items er worden uitgezonden. Op grote redac-
ties zijn er deelredacties van wie de chefs of coördinatoren overleg met de hoofdre-
dacteur voeren. Op kleinere redacties overleggen hoofdredacteuren en redacteuren 
direct met elkaar. Bij meningsverschillen over de keuze van items heeft de hoofdre-
dacteur uiteraard het laatste woord.

De dagelijkse leiding is bij de grote en middelgrote redacties in handen van de 
redactiechef. Deze stuurt de deelredacties, ook wel units genoemd, aan. Bij grotere 
programma’s bestaat er soms nog een hiërarchische laag tussen redactiechef en 
redactie, namelijk de chef nieuwsdienst.

Eindredacteuren spelen een beslissende rol vlak voor en tijdens de uitzending. Zij 
bepalen de volgorde en lengte van de items. Zeker bij nieuwsprogramma’s kan de 
eindredacteur tijdens de uitzending nog besluiten om items te wijzigen of te schrap-
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pen bijvoorbeeld omdat er zeer belangrijk laatste nieuws is (Hermans 2000).
Bij nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de radio is de situatie iets anders 

dan op tv. De redacties zijn meestal klein waardoor de hiërarchische lijnen kort zijn. 
Deelredacties komen weinig voor. De eindredacteur, die tijdens de uitzending een 
bepalende rol speelt, heeft ook in de fasen vóór de uitzending het laatste woord. 
Hoofdredacteuren zijn er bij dit soort programma’s bijna nooit, hooguit voor een 
groep radionieuwsprogramma’s van één omroep. De radio-eindredacteur vervult dus 
feitelijk dezelfde besluitvormende rol als die van hoofdredacteur bij de tv-program-
ma’s.

In tegenstelling tot dagbladen en tijdschriften hebben de gewone redacteuren 
op redacties van omroepen relatief weinig invloed; de beslissingsbevoegdheid ligt 
heel duidelijk bij hoofdredacteuren en andere leidinggevenden (Hermans 2000). 
Redacteuren spelen meestal een meer ondersteunende rol in de totstandkoming van 
programma’s.

Op het niveau boven de hoofdredactie vormen de omroepdirectie en -bestuur 
belangrijke besluitvormende lagen. Net als bij de andere media rapporteert de hoofd-
redacteur aan de directie. Belangrijke redactionele wijzigingen moeten door de 
omroepdirectie worden goedgekeurd. Verder bepaalt zij de financiële randvoorwaar-
den. Omroepbesturen zijn meer op afstand verantwoordelijk voor de gang van zaken 
bij de omroepen. 

Redactie- of programmaraden zijn bij de omroepen (nog) geen gemeengoed. Som-
mige omroepen hebben sinds kort een redactie- of programmastatuut of zijn bezig 
met het opstellen daarvan. Op basis van zo’n statuut worden dan meestal voor de ver-
schillende typen programma’s (informatief, educatief, amusement) redactie- of pro-
grammaraden ingesteld. Soms wordt per programma een redactieraad in het leven 
geroepen. De terminologie verschilt overigens per omroep: wat op de ene plaats een 
redactie- of programmaraad heet, wordt elders een redactiecommissie genoemd.

Buiten de organisatie van de omroepen zijn bovendien de net- en zenderredacties en 
-coördinatoren van belang. Deze redacties zijn overlegorganen van elk tien à vijftien 
personen, waarin vertegenwoordigers van de verschillende omroepen per tv-net 
of radiozender hun programma’s onderling op elkaar afstemmen. Daarmee wordt 
het eigen karakter van elk net of zender bevorderd. De net- en zendercoördinatoren 
staan aan het hoofd van deze redacties. Deze coördinatoren hebben veel invloed op 
de programmering van de tv-netten en radiozenders. Bij tegenvallende kijkcijfers 
kunnen zij besluiten tot stopzetting van een programma.

2.2.3.2 rtv-producenten
Lang niet alle radio- en tv-programma’s worden door de omroepen zelf gemaakt. 
Bureaus van rtv-producenten maken ook een aanzienlijk deel van de program-
ma’s. Publieke omroepen zijn zelfs wettelijk verplicht 25% van hun uren te besteden 
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aan producties van deze producenten. De meeste van deze programma’s liggen op 
het terrein van amusement, soms infotainment en documentaires. Het gros van de 
nieuws- en actualiteitenprogramma’s wordt echter door de omroepen zelf gemaakt.

2.3 Conclusie 

Op basis van de resultaten van de gesprekken met sleutelfiguren in de diverse media 
zoals hierboven weergegeven, kunnen enkele conclusies worden getrokken. Het 
lijkt niet zinvol de internetdagbladen als apart type medium in dit onderzoek mee te 
nemen omdat zij wat betreft de hogere besluitvormingslagen vallen onder de verant-
woordelijkheid van hoofdredacties en directeuren van de dagbladen. Ook blijven de 
rtv-producenten in het vervolg van dit onderzoek achterwege vanwege het geringe 
aandeel dat zij hebben in nieuws- en actualiteitenprogramma’s op radio en televisie. 
Het onderzoek zal zich dus richten op de dagbladen, enkele opiniërende tijdschriften 
en nieuws- en actualiteitenprogramma’s.

Uit de gesprekken zijn de volgende relevante besluitvormingslagen naar voren 
gekomen:
– redactie- en programmaraden 
– chefs/coördinatoren van deelredacties
– eindredacteuren (omroepen)
– redactiechefs
– (adjunct-)hoofdredacteuren
– directies
– besturen van omroepen
Deze besluitvormingslagen zullen het uitgangspunt vormen voor het volgende 
hoofdstuk. 
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3 De positie van vrouwen en mannen in de 

besluitvormende lagen van de nieuwsmedia

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is geschetst welke besluitvormingslagen de verschillende 
media kennen. Nu is de vraag welke posities mannen en vrouwen in deze lagen 
innemen. Met behulp van verschillende bronnen zijn gegevens verzameld die een 
antwoord op deze vraag moeten geven. De gebruikte bronnen zullen in dit hoofd-
stuk eerst worden toegelicht. Daarna volgt een korte schets van de kenmerken van 
de vrouwen en mannen die als journalist in Nederland werkzaam zijn.Vervolgens 
worden gegevens over het aandeel van vrouwen en mannen in besluitvormende lagen 
van de media gepresenteerd en met elkaar vergeleken. 

3.2 Toelichting op de gebruikte bronnen

Allereerst is gebruik gemaakt van een telefonische enquête onder journalisten in 
1999/2000. Deze enquête, die deel uitmaakte van onderzoek1 van Deuze (2002), heeft 
gegevens opgeleverd over het aandeel van mannen en vrouwen onder journalisten 
van de verschillende typen media, totaal en in leidinggevende functies. Ook werden 
met de enquête gegevens verzameld over andere individuele kenmerken van de res-
pondenten zoals leeftijd, opleidingsniveau, ervaring, deeltijdwerk, burgerlijke staat 
en beroepsopvattingen.

De respondenten zijn uit verschillende steekproeven getrokken. Het grootste deel 
(773 personen) is afkomstig uit een representatieve streekproef uit het adressenbe-
stand van de journalistenvakbond nvj. De overige respondenten zijn verkregen uit 
andere steekproeven, getrokken uit adressenbestanden of redacties van specifieke 
doelgroepen (allochtone journalisten, infotainment-redacteuren en internetjournalis-
ten). De respons op de telefonische enquête is redelijk hoog te noemen: van de 1181 
benaderde journalisten deden er 1010 mee.

De vraag die zich bij enquêtes altijd voordoet, is of de respondenten representa-
tief zijn voor de totale populatie. Om een indruk te krijgen van de representativiteit 
van de steekproef uit het onderzoek van Deuze zijn de respondenten op een aantal 
kenmerken vergeleken met respondenten uit de Enquête Beroepsbevolking (ebb) van 
het cbs. Dit is een jaarlijkse, representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking 
over arbeidsmarktpositie en werkloosheid. Met behulp van de daarin opgenomen 
beroepskenmerken is het mogelijk journalisten te onderscheiden van anderen. In 
tabel 3.1 is de verdeling van de respondenten uit de twee enquêtes naar geslacht, leef-
tijd en opleidingsniveau weergegeven. Omdat de respondenten uit het onderzoek van 
Deuze zijn benaderd in de periode november 1999-februari 2000 zijn voor de verge-
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lijkbaarheid de jaargangen 1999 en 2000 van de ebb samengevoegd en gebruikt.

Vergelijking van de twee steekproeven laat zien dat zich onder de respondenten uit 
Deuzes onderzoek iets minder vrouwen bevinden, ongeveer evenveel ouderen en 
jongeren en per saldo iets meer hoger opgeleiden dan onder de journalisten uit de 
ebb. Het opleidingsniveau geeft overigens een wat onduidelijk beeld. Enerzijds telt 
Deuzes bestand meer hbo’ers, anderzijds minder respondenten met mavo- of wo-
diploma dan de ebb.

Al met al wijkt het dnj-bestand op de hier onderscheiden kenmerken niet in 
sterke mate af van de journalisten uit de ebb. Het bestand van Deuze over de Neder-
landse Journalist (verder aangeduid als dnj-bestand) vormt derhalve een bruikbare 
bron voor dit onderzoek. 

Tabel 3.1 Kenmerken van journalisten volgens bestand DNJ en EBB 1999/2000 (in procenten)

DNJ EBB 1999/2000

geslacht

vrouwen 34 39

leeftijd

< 30 jaar 11 11

31-40 jaar 34 36

41-50 jaar 33 32

> 50 jaar 22 21

hoogst voltooide opleidingsniveaua

mulo/mavo/hbs/havo/vwo 17 23

mbo  6  7

hbo 44 33

wo 28 36

anders  4  2

 (n) = 100% (1010) (309)

a De variabele hoogst voltooide opleidingsniveau in het DNJ-bestand is voor dit onderzoek geconstrueerd omdat dit 
bestand alleen de variabelen hoogst gevolgde opleidingsniveau en diplomabezit bevat. Voor degenen die het diploma 
hebben gehaald van de hoogst gevolgde opleiding is uitgegaan van dit opleidingsniveau. Voor de respondenten die geen 
diploma hebben gehaald is verondersteld dat ze een diploma hebben van het schooltype dat één niveau lager ligt dan de 
hoogst gevolgde opleiding.

Bronnen: DNJ (1999/2000), CBS (EBB 1999/2000) SCP-bewerking

De beschikbaarheid van het dnj-bestand maakt een eigen grootschalige enquête 
onder journalisten om met name de feitelijke, individuele gegevens te verzamelen 
overbodig. Wel was het nodig om op een aantal punten aanvullend onderzoek te 
doen. In het onderzoek van Deuze is de variabele leidinggevende functie niet gedif-
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ferentieerd naar verschillende niveaus, zoals hoofdredacteur en chef van een deelre-
dactie. Dit onderscheid, dat zich vooral bij grotere redacties voordoet, is relevant om 
te kunnen onderzoeken in welke mate vrouwen naar verschillende leidinggevende 
niveaus doorstromen en in hoeverre zich daarin verschillen met mannen voordoen.

Gegevens over het aandeel van mannen en vrouwen in verschillende leidingge-
vende niveaus zijn te vinden in de colofons van alle hier onderzochte tijdschriften en 
sommige dagbladen. De meeste dagbladen hebben wel colofons, hetzij in de krant 
zelf, hetzij op hun websites, maar bevatten niet altijd alle voor dit onderzoek beno-
digde gegevens. Soms staan in de colofons alleen de namen van de hoofdredacteuren 
vermeld, waardoor het onduidelijk is of er naast de hoofdredactie chefs werkzaam 
zijn. Verder wordt het geslacht van de betreffende personen niet altijd vermeld. Om 
de ontbrekende gegevens te verzamelen zijn de redacties van deze dagbladen met een 
korte, aanvullende vragenlijst benaderd.

Daarnaast is aan alle genoemde 64 redacties gevraagd hoeveel mannen en vrou-
wen in hun redactie- en programmaraden (voor zover aanwezig) zijn vertegenwoor-
digd, aangezien deze gegevens ontbreken in het onderzoek van Deuze en nergens 
anders aanwezig zijn.

Ook zijn de redacties van nieuws- en actualiteitenprogramma’s benaderd met 
vragen over het aandeel van mannen en vrouwen – totaal en in verschillende leiding-
gevende functies – in deze redacties omdat de samenstelling van deze redacties naar 
geslacht niet uit andere bronnen bekend is. In het onderzoek van Deuze zijn alleen 
gegevens over het type medium (tv/radio, landelijk/regionaal, publiek/commercieel) 
verzameld, echter niet het type programma.

Gegevens over de samenstelling van omroepdirecties en -besturen zijn verkregen 
uit het Nederlands Omroephandboek, seizoen 2002/2003. Voor het achterhalen van de 
samenstelling van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen van 
uitgeversconcerns waartoe dagbladen en tijdschriften behoren, vormen het Handboek 
van de Nederlandse pers en publiciteit 2002 en jaarverslagen van de betreffende concerns 
goede bronnen. Voor de enkele gevallen waarin het geslacht van de directieleden in 
deze publicaties niet expliciet wordt vermeld – meestal is dat wel het geval – is de 
hierboven genoemde vragenlijst uitgebreid met enkele vragen.

Afhankelijk van het type medium en de volledigheid van de colofons bevatte de vra-
genlijst twee tot acht vragen. De vragenlijst is in bijlage c opgenomen. Voor de gege-
vens is als peildatum 1 juli 2002 genomen. In de periode november-december 2002 
heeft het scp de 64 geselecteerde redacties benaderd met de vragen. Bij redacties van 
tijdschriften en een deel van de dagbladen waar weinig of alleen makkelijk te beant-
woorden vragen moesten worden gesteld, is de enquête telefonisch afgenomen. Aan 
de redacties van de overige dagbladen en de nieuws- en actualiteitenprogramma’s, 
waar het nodig was meer vragen te stellen of vragen waarvan de respondenten de 
antwoorden moeten opzoeken, werd de vragenlijst per e-mail gestuurd. Responden-
ten kregen dan de keuze de vragen zelf per e-mail te beantwoorden of later, wanneer 
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zij teruggebeld werden, de antwoorden telefonisch te verstrekken. Sommigen stuur-
den de ingevulde vragenlijst per post terug.

De respons was in het algemeen goed. De bereidheid van redacteuren, hoofdre-
dacteuren, redactiesecretaresses en (soms) personeelsfunctionarissen om mee te 
werken aan het onderzoek was doorgaans groot. Bij de telefonische enquêtes gaven 
de respondenten meestal direct antwoorden op de gestelde vragen. Bij de elektro-
nische enquête liepen de reacties uiteen. Sommige redacties stuurden nog dezelfde 
dag hun antwoorden terug, anderen deden dit pas na enkele weken. Herhaaldelijk 
nabellen was bij sommige van deze redacties nodig. Soms bleek men het vergeten 
te zijn of was de e-mail verloren geraakt te midden van de vele andere mails. In deze 
gevallen leidde het opnieuw mailen van de vragenlijst nogal eens tot snelle respons. 
Echte weigeringen kwamen nauwelijks voor. Uiteindelijk hebben 89% van de bena-
derde redacties hun medewerking verleend. Enkele daarvan weigerden een deel van 
de vragen om privacy-redenen te beantwoorden. In tabel 3.2 zijn nadere details over 
de respons opgenomen.

Tabel 3.2 Respons op de SCP-enquête Vrouwen in de Media (VIM 2002)

aantal benaderde redacties 64

geweigerd  1

na 3x bellen geen respons  6

respons 57 (= 89%)

w.v. volledige respons 54 (= 84%)

SCP (VIM 2002)

3.3 Schets van vrouwen en mannen die in de journalistiek werken

Als achtergrond voor de rest van dit hoofdstuk zal eerst een algemeen beeld worden 
geschetst van de kenmerken van vrouwen en mannen die als journalist in Nederland 
werken. Dit zal grotendeels gebeuren aan de hand van het dnj-bestand.

De dnj-gegevens laten zien dat vrouwen tegenwoordig zeker geen marginale posi-
tie in de media meer innemen. Totaal is 34% van alle journalisten in Nederland een 
vrouw. Dit is iets lager dan het landelijke cijfer over het aandeel vrouwen in hogere 
en wetenschappelijke beroepen dat in de Emancipatiemonitor 2002 word genoemd: in 
2001 werd 38% van deze beroepen door vrouwen uitgeoefend (Portegijs et al. 2002: 
83). 

Van de vrouwelijke journalisten uit het dnj-bestand bestaat ongeveer 10% uit 
allochtone vrouwen, afkomstig uit diverse landen. Dit is relatief hoog, als wordt 
bedacht dat slechts 2% van alle journalisten (mannen en vrouwen tezamen) in 
Nederland een niet-Nederlandse afkomst heeft (Deuze 2002:101). Het absolute aantal 
allochtone, vrouwelijke journalisten in het dnj-bestand is te gering om hier verder 
iets mee te doen in de rest van het onderzoek.
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Een opvallend verschil tussen vrouwen en mannen die in de media werkzaam zijn, 
is dat de eersten jonger zijn dan de laatsten. Oudere journalistes zijn er betrekkelijk 
weinig (tabel 3.3). Zoals Diekerhof et al. (1986) voor de dagbladjournalistiek lieten 
zien werkte er in de jaren tachtig maar een klein aantal vrouwen in de journalistiek 
en was de uitstroom van deze vrouwen ook nog eens hoog. Meier en Van den Berg 
(1991: 42) signaleerden enkele jaren later eveneens een relatief hoge uitstroom van 
vrouwen bij dagbladen. Er bleven daardoor destijds in het journalistieke vak weinig 
vrouwen over, die nu inmiddels tot de oudere generatie zouden kunnen behoren. 
Onder de jongere generatie is de instroom van vrouwen veel hoger dan vroeger, een 
meerderheid van de afgestudeerden van de journalistieke opleidingen is tegenwoor-
dig vrouw. Over de tegenwoordige uitstroom van vrouwelijke journalisten kan op 
basis van de hier gebruikte bronnen niets worden gezegd. Op dit punt wordt later 
nog teruggekomen.

Tabel 3.3 Leeftijd van vrouwelijke en mannelijke journalisten, 1999/2000 (in procenten en 

gemiddeld in jaren)

vrouwen mannen

leeftijd (in %)

< 30 jaar 18  7

31-40 jaar 44 29

41-50 jaar 25 38

> 50 jaar 13 27

leeftijd (gemiddeld in jaren) 38 43,5

 (n) = 100% (321) (622)

Bron: DNJ (1999/2000) SCP-bewerking

Vrouwelijke journalisten hebben, in samenhang met het verschil in leeftijd, ook 
minder ervaring dan mannelijke journalisten (tabel 3.4). Vrouwen zijn oververtegen-
woordigd in de groep met weinig ervaring (vooral de groep met minder dan vijf jaar 
ervaring); mannen zijn erg vaak te vinden in de categorie met minstens twintig jaar 
ervaring. Anders geformuleerd: vrouwelijke journalisten hebben gemiddeld 5,5 jaar 
minder ervaring in de journalistiek dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil komt 
exact overeen met het eerder vermelde verschil in leeftijd van gemiddeld 5,5 jaar 
tussen mannelijke en vrouwelijke journalisten. Deze overeenkomst zou er op kunnen 
duiden dat de geringere werkervaring van vrouwen niet is toe te schrijven aan uittre-
ding vanwege de zorg voor kinderen, maar aan hun jongere leeftijd. In het algemeen 
komt uittreding vanwege de geboorte van en de zorg voor kinderen betrekkelijk 
weinig voor onder hoger opgeleide vrouwen (Portegijs et al. 2002: 103).
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Tabel 3.4 Ervaring in journalistiek van vrouwelijke en mannelijke journalisten, 1999/2000 (in 

procenten en gemiddeld in jaren)

vrouwen mannen

ervaring (in %)

< 5 jaar 30 17

5-9 jaar 22 14

10-14 jaar 21 16

15-19 jaar 12 14

≥ 20 jaar 16 39

 ervaring (gemiddeld in jaren) 10,5 16,0

 (n) = 100% (345) (665)

Bron: DNJ (1999/2000) SCP-bewerking

Ervaring is een factor van belang omdat journalistiek bij uitstek een praktijkvak is. 
Op de journalistieke hbo- en wo-opleidingen kunnen de studenten basisvaardig-
heden en een goede algemene vorming meekrijgen, maar de praktijk vormt toch de 
echte leerschool. Tot halverwege de jaren zestig, leerde men het journalistieke vak 
geheel en al in de praktijk. Dit praktijkgerichte karakter betekent ook dat aan lei-
dinggevenden op de redacties als eis wordt gesteld dat ze uit het vak zelf afkomstig 
moeten zijn. Chefs en adjunct-hoofdredacteuren worden meestal uit journalisten van 
dezelfde redactie geworven. Hoofdredacteuren komen soms van buiten. Kammer en 
Nienhuis constateren dat de meeste leidinggevende journalisten meer dan vijf jaar 
journalistieke ervaring hadden toen zij doorstroomden naar hun eerste leidingge-
vende functie (Kammer en Nienhuis 1996: 198). Inderdaad blijkt uit het dnj-bestand 
dat slechts weinig leidinggevende journalisten (11%) minder dan vijf jaar journa-
listieke ervaring hebben. Daarbij gaat het om allerlei leidinggevende functies, dus 
zonder onderscheid tussen bijvoorbeeld chefs en hoofdredacteuren.
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Tabel 3.5 Opleidingsniveaua van vrouwelijke en mannelijke journalisten, 1999/2000 (in procen-

ten)

vrouwen mannen

mulo/ mavo/hbs/havo/vwo 12 20

mbo  6  7

hbo 47 42

wo 31 27

anders  5  4

 (n) = 100% (345) (665)

a Zie noot a in tabel 3.1.

Bron: DNJ (1999/2000) SCP-bewerking

Een leeftijdseffect speelt vermoedelijk ook een rol bij het hogere opleidingsniveau van 
vrouwelijke journalisten (tabel 3.5), al zijn de verschillen niet significant. Scholen 
voor de journalistiek (hbo-niveau) bestaan sinds de jaren zestig. Universitaire oplei-
dingen op het gebied van communicatie en journalistiek (al dan niet postdoctoraal) 
zijn in hun huidige vorm vanaf eind jaren tachtig van de grond gekomen.2 Vóór de 
jaren zestig werden slechts weinig vrouwen journalist, dus de meerderheid die nu als 
zodanig werkt, heeft een hbo- of universitair diploma. Het toegenomen aantal vrou-
wen met een journalistieke opleiding heeft vermoedelijk gezorgd voor een groter 
totaal aantal vrouwen in de journalistiek (en wellicht ook voor een groter reservoir 
aan beschikbare managers).

Beperken we ons tot de kenmerken van het werk zelf, dan blijkt dat vrouwelijke jour-
nalisten wat minder vaak een vast contract hebben dan mannen (59% tegenover 72%). Ze 
hebben vaker een contract voor bepaalde tijd (21% tegenover 10%). Voor een deel kan 
dit verschil tussen mannen en vrouwen aan het eerder genoemde verschil in ervaring 
worden toegeschreven – nieuwkomers beginnen in hun baan immers vaak met een 
tijdelijk contract. Toch blijft er, als er gecorrigeerd wordt voor verschil in ervaring, 
een significant verschil tussen vrouwelijke en mannelijke journalisten te bestaan; 
ook onder de zeer ervaren (meer dan tien jaar) journalisten hebben vrouwen minder 
vaak een vast contract dan hun mannelijke collega’s.

Er is een groep journalisten die niet in dienst is bij een vaste werkgever: de free-
lancers. Ze hebben een werkovereenkomst voor een bepaalde opdracht of werken 
zelfs zonder formele verbintenis. Ze hebben veelal meerdere opdrachtgevers, soms 
ook bij verschillende soorten media. Vrouwen en mannen werken even vaak op deze 
manier (tabel 3.6). In het verleden werd gesteld dat freelancers vaak vrouwen zijn 
omdat zij dan gemakkelijker arbeid en de zorg voor kinderen kunnen combineren 
(Diekerhof et al. 1986: 147-155). Het was voor hen moeilijker om op een redactie te 
blijven werken omdat in deeltijd werken destijds lastig te realiseren of onmogelijk 



26 De positie van vrouwen en mannen

was. Verder was het ook minder gebruikelijk dat vrouwen met kinderen een baan 
hadden. Nu veel meer vrouwen na de geboorte van hun kinderen blijven werken, 
blijven zij vaker op redacties werken en zoeken minder gauw hun toevlucht tot 
freelancen. Toch is er nog geen sprake van een gelijke verdeling van arbeid en zorg 
tussen mannen en vrouwen (Portegijs et al. 2002). De gelijke percentages vrouwelijke 
en mannelijke freelancers kunnen daarom opmerkelijk worden genoemd. Wellicht 
is deze uitkomst uit het dnj-bestand toe te schrijven aan de steekproeftrekking uit 
het nvj-ledenbestand. Aangezien mannen een groter deel van het huishoudinkomen 
verdienen (Portegijs et al. 2002), zijn zij als freelancers wellicht meer bezig met hun 
rechtspositie dan de vrouwelijke freelancers. Mogelijk zijn mannelijke freelancers 
daardoor relatief vaak lid van de nvj en maken dus relatief veel kans in het dnj-
bestand voor te komen.

Tabel 3.6 Soort aanstelling van vrouwelijke en mannelijke journalisten, 1999/2000 (in procen-

ten)

 allen  in loondienst

vrouwen mannen vrouwen mannen

voltijdbaan 54 71 68 90

deeltijdbaan 26  8 32 10

freelancer 21 20 - -

n (= 100%) 345 665 273 528

Bron: DNJ (1999/2000) SCP-bewerking

Tabel 3.6 laat verder zien dat vrouwelijke journalisten beduidend vaker in deeltijd 
werken dan mannen. Dat is niet anders dan in andere sectoren van de arbeidsmarkt: 
vrouwen in Nederland besteden duidelijk minder tijd aan betaalde arbeid en meer 
tijd aan zorgtaken thuis (Portegijs et al. 2002: 79, 92-93). Anderzijds werken jour-
nalistes echter niet zo vaak parttime als hoger opgeleide vrouwen in het algemeen: 
omstreeks 50% (Portegijs et al. 2002: 78). Het is voorstelbaar dat deeltijdwerk in het 
ene medium makkelijker te realiseren is dan het andere doordat de productiecyclus 
langer is (verg. tijdschriften versus dagbladen). Bij mannen zien we duidelijke ver-
schillen in deeltijdwerk naar medium. Bij de radio het hoogst (22%) gevolgd door 
tijdschriften (14%), het laagst bij tv en kranten (3 à 4%). Bij de vrouwen zien we niet 
of nauwelijks verschillen. In elk medium werkt omstreeks 30% van de vrouwen in 
een parttimebaan. 

Vaak wordt gesteld dat het werk van een leidinggevende niet in deeltijd kan 
worden gedaan. Uit het dnj-bestand blijkt dat parttime werk onder een kleine groep 
leidinggevende journalisten voorkomt: 12%. Onder de niet-leidinggevenden komt 
het iets meer voor: 19%. Hoewel parttime werk in de journalistiek tegenwoordig veel 
meer voorkomt dan vroeger is het blijkbaar ook niet heel gebruikelijk. 
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Of journalistes niet zo vaak in deeltijd werken als andere hoger opgeleide vrouwen 
doordat ze (nog) geen kinderen hebben – ze zijn relatief jong – is op basis van de 
beschikbare cijfers niet aan te geven. In de enquête van Deuze is niet gevraagd naar 
het hebben van kinderen. Wel is bekend wat de burgerlijke staat is. Vrouwen blijken 
significant veel vaker alleenstaand te zijn dan mannen (41% versus 28%). Omgekeerd 
zijn mannelijke journalisten veel vaker getrouwd of samenwonend.3

De jongere journalisten
Aan het begin van deze paragraaf is naar voren gekomen dat zich onder de journalis-
ten tot 40 jaar relatief veel vrouwen bevinden. Zoveel zelfs dat de man-vrouwverhou-
ding bijna fifty-fifty is (52/48%). Ook met het oog op de toekomst roept dit de vraag 
op in hoeverre de jongere vrouwelijke en mannelijke journalisten van elkaar verschil-
len. We staan daarom even stil bij deze groep.

De overgrote meerderheid (88%) van de journalisten tot 40 jaar heeft een (jour-
nalistieke) hbo- of wo-opleiding voltooid. Wederom zijn de vrouwen hoger opgeleid 
dan de mannen. Vrouwen hebben nog vaker dan mannen een opleiding op hbo-
niveau (58% versus 51%). Mannen hebben wat vaker een algemeen vormende oplei-
ding (mavo/havo/vwo). Deze verschillen zijn echter niet significant.

Opmerkelijk is dat er binnen deze leeftijdscategorie toch nog een verschil in erva-
ring is aan te wijzen. Vrouwen hebben vooral vaker ervaring tot 5 jaar, mannen vaker 
15-20 jaar. In tegenstelling tot de totale groep journalisten zijn de verschillen niet 
significant. Nadere inspectie van de gegevens laat zien dat het aandeel van vrouwen 
verreweg het grootst is in de groep tot 30 jaar, die per definitie minder ervaring heeft 
kunnen opdoen dan de 30-40-jarigen.

3.4 Vrouwelijke en mannelijke besluitvormers in de nieuwsmedia: cijfers en feiten

In deze paragraaf zal allereerst een algemeen beeld worden geschetst van het aan-
deel van vrouwen en mannen die als journalisten werkzaam zijn in de media in 
Nederland en de veranderingen die zich daarin in de afgelopen twintig jaar hebben 
voorgedaan. Na deze eerste verkenning van het aandeel van mannen en vrouwen in 
de media zal nader worden ingegaan op de posities van mannen en vrouwen in de 
diverse besluitvormende lagen in de verschillende nieuwsmedia. In hoofdstuk 2 is 
naar voren gekomen dat deze besluitvormende lagen verschillen tussen de diverse 
media. Het is daarom zinvol de uitkomsten afzonderlijk per medium te bespreken. 
De uitkomsten in deze paragraaf zullen volgens verschillende maatstaven worden 
beoordeeld. De percentages vrouwelijke besluitvormers zullen allereerst worden ver-
geleken met het totaal aandeel vrouwelijke journalisten in de media of in het betref-
fende medium. Zij vormen als het ware het potentieel waaruit besluitvormers worden 
gerecruteerd. Verder zullen de percentages vrouwelijke besluitvormers in de media 
worden beoordeeld aan de hand van cijfers van vrouwen die in andere sectoren in 
Nederland manager zijn of werkzaam zijn in hogere en wetenschappelijke beroepen. 
Ook worden de uitkomsten vergeleken met gegevens uit eerdere onderzoeken ten-
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einde een ontwikkeling in de loop van de tijd te schetsen. Dit is echter maar beperkt 
mogelijk; niet alle sectoren binnen de media zijn over langere tijd onderzocht en 
daarbij is vaak geen onderscheid gemaakt tussen journalisten die al dan niet als lei-
dinggevenden werkzaam waren.

3.4.1 Hoeveel vrouwen en mannen werken in de nieuwsmedia?
Net als tien jaar geleden bestaan er tussen de media nog steeds grote verschillen in 
het aandeel vrouwelijke journalisten (tabellen 3.7 en 3.8). Bij de landelijke televisie 
is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer fifty-fifty. Iets lager is het 
aandeel vrouwen bij de landelijke radio en bij de tijdschriften (40% respectievelijk 
45%). In de dagbladjournalistiek daarentegen werken nog steeds beduidend minder 
vrouwen: 21% respectievelijk 26% van de regionale dan wel landelijke dagbladjour-
nalisten bestaat uit vrouwen.

Tabel 3.7 Aandeel vrouwen werkzaam in verschillende typen media 1999/2000 (in procenten 

van alle journalisten per medium)

 %  n (= 100%)

landelijke dagbladen 26 130

regionale dagbladen 21 241

opinieweekbladen 40 35

publiekstijdschriften 46 157

landelijke tv (publieke omroepen) 49 99

landelijke tv (commercieel) 50 34

landelijke radio (publieke omroep) 40 83

totaal (incl. andere typen medium die niet eerder zijn genoemd) 34 1010

Bron: DNJ (1999/2000)

Tegelijk wordt duidelijk dat er in de afgelopen tien jaar sprake is geweest van een 
flinke groei van het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de media: van 20 naar 34% 
(tabel 3.8). Dit is conform de in de inleiding geformuleerde verwachting op basis van 
het toegenomen aandeel vrouwen dat journalistieke opleidingen volgt. In de afgelo-
pen jaren studeerden er per jaar ruim 600 personen af aan hbo- en wo-opleidingen 
voor journalistiek en communicatie (De Journalist 15-5-1998; De Journalist 5-10-2001). 
Of het aandeel van vrouwen onder de afgestudeerden net zo hoog was als onder de 
studenten (omstreeks 60%), is niet bekend. Maar er zijn geen redenen te bedenken 
waarom dit niet zo zou zijn. Integendeel, het studierendement van vrouwelijke hbo- 
en wo-studenten is zelfs iets hoger dan dat van mannen (Portegijs et al. 2002).



29De positie van vrouwen en mannen

Tabel 3.8 Ontwikkeling van aandeel vrouwen in verschillende typen media, 1983-2000 (in pro-

centen van alle werknemers per medium)

1983 1987 1990 1991 1992 1995 ‘99/’00

landelijke dagbladen 12 . 18 . # 22 26

regionale dagbladen 10 . 17 . # 21 21

dagbladen totaal 11 14 17  19 # 21 23

opinietijdschriften . . 34 . # 33 40

landelijke omroepen . 41 .  45 # . 44

totaal  20 34

# Aantal respondenten kleiner dan 50.

Bron: Diekerhof et al. (1986: 206);  De Journalist, 11-6-1990; Meier en Van den Berg (1991: 10-11); Van Gaalen-Oordijk et 
al. (1993: 17); NVJ-Werkgroep Vrouwen 1995; Budding (1996); DNJ 1999/2000.

Bekijken we de ontwikkelingen in de afzonderlijke media (tabel 3.8) dan blijkt dat 
in de afgelopen twintig jaar sprake is geweest van een gestage groei van het aandeel 
vrouwen in de dagbladjournalistiek: van 11 naar 23%. De stijging was wel duidelijk 
groter in de jaren tachtig dan in de jaren negentig. Bij de opinietijdschriften nam het 
aandeel vrouwen eveneens toe in de afgelopen tien jaar, zij het in mindere mate. De 
omroepen daarentegen gaven in dat opzicht weinig veranderingen te zien. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat het aandeel vrouwen daar ook in de jaren tachtig al 
behoorlijk hoog was, zodat er minder mogelijkheden waren voor (verdere) groei.

3.4.2 Hoeveel vrouwen en mannen zijn besluitvormers?
Voordat we nader ingaan op het aandeel vrouwen in verschillende besluitvormende 
lagen kan worden geconstateerd dat het aandeel vrouwen onder alle leidinggevenden 
(waarbij geen onderscheid is gemaakt in verschillende leidinggevende niveaus) in 
alle media in 1999/2000 22% bedroeg (dnj-bestand). Dit is lager dan de hierboven 
genoemde 34% vrouwen van alle werknemers in de media. Maar ook voor de hogere 
en wetenschappelijke beroepen in het algemeen in Nederland geldt dat, blijkens de 
Emancipatiemonitor 2002, de verhouding tussen het aandeel vrouwelijk managers en 
het totale aandeel vrouwen ongeveer 2:3 is (26% versus 38%) (Portegijs et al. 2002: 
83).

Een opmerkelijke uitkomst is dat zich onder de jongere journalisten (tot 40 jaar) 
veel meer vrouwelijke leidinggevenden bevinden dan onder de totale groep journalis-
ten: 45% van de leidinggevende journalisten tot 40 jaar is vrouw.

Over de ontwikkeling in de tijd van het totaal aantal vrouwelijke leidinggevenden 
in de journalistiek is weinig te zeggen. Uit het onderzoek van Kammer en Nienhuis 
(1996) kan worden afgeleid dat 15% van de leidinggevende journalisten in 1996 vrouw 
was. Daarbij ging het wel om kleine aantallen: 7 van de 48 leidinggevende respon-
denten. Aan deze uitkomst kan dus niet al te veel waarde worden toegekend.
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3.4.3 Dagbladen, persbureaus en tijdschriften
Tabel 3.9 laat zien dat bij de dagbladen en persbureaus vrouwen in de redactieraden 
(bijna) even vaak zijn te vinden als op de redacties zelf. Bij de landelijke dagbladen is 
er sprake van een lichte ondervertegenwoordiging van vrouwen (21% tegenover 26% 
totaal aandeel), bij de regionale dagbladen zijn vrouwen even goed vertegenwoor-
digd als in het totaal.

Verder blijkt uit de tabel 3.9 dat het aandeel vrouwelijke chefs van deelredacties 
of edities bij de landelijke dagbladen bijna een kwart is. Daarmee is het bijna net zo 
hoog als het totale aandeel vrouwelijke journalisten in deze sector; er is met andere 
woorden sprake van evenredige vertegenwoordiging. Bij de regionale dagbladen is 
een zesde van de chefs vrouw. Dat is lager dan het totale aandeel vrouwen dat daar op 
redacties werkt; de verschillen zijn echter niet significant. 

Op het niveau van hoofdredacties daarentegen zijn nog steeds weinig vrouwen 
werkzaam, beduidend minder dan het totale aandeel vrouwen op redacties van 
dagbladen en persbureaus. In de afgelopen vijf jaar zijn vrouwen tot enkele hoofdre-
dacties toegetreden, maar dit zijn altijd adjunct- of plaatsvervangende hoofdredac-
teuren. Geen enkele krant in Nederland kent een vrouw als hoofdredacteur.

Tabel 3.9 Aandeel vrouwen in besluitvormende lagen bij landelijke en regionale dagbladen en 

persbureaus, 1999/2000 en 2002 (in procenten)

totaal redactieb redactieraada
chef deelredactie/

editiea hoofdredactiea
totaal leiding-

gevenda

% n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%)

landelijke dag-
bladen 26 130 21 38 24 88 10s 31 20 119

regionale dag-
bladen

 
21 241 20 120 16 237 4s 53 13 290

totaal dagbladen 
en persbureausc 23 401 20 177 18 342 6s 89 15 431

a Tellingen colofons, handboek en VIM 2002.
b DNJ.
c Aantal respondenten bij persbureaus te klein om afzonderlijk te vermelden.
s Wijkt significant af (p < .05) van percentage in de eerste cijferkolom (t-toets).

Bron: DNJ (1999/2000); Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit (2002); tellingen colofons; SCP (VIM 2002)

Vergeleken met de situatie in de eerste helft van de jaren tachtig kan wel worden 
gesproken van een duidelijke groei van het aandeel vrouwelijke leidinggevenden bij 
de dagbladen. Zo was er destijds geen enkele vrouw werkzaam in de hoofdredacties 
en was het aandeel vrouwen onder de chefs 6% (8% bij landelijke dagbladen en 4% 
van regionale dagbladen) (Diekerhof et al. 1986: 53-54).
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Bij de opiniërende tijdschriften zijn redactieraden niet zo algemeen als bij de dag-
bladen. Vier van de negen hier onderzochte bladen kennen zo’n orgaan. Dat heeft tot 
gevolg dat het absolute aantal leden van deze raden betrekkelijk gering is (N = 16). 
Met deze beperking in gedachten moet worden vastgesteld dat de vertegenwoordi-
ging van vrouwen in de redactieraden bij tijdschriften ongeveer net zo goed is als op 
de redacties totaal: zes van de zestien leden is vrouw.

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, zijn de redacties van tijdschriften vaak 
dermate klein dat een onderverdeling in deelredacties weinig voorkomt. Daaruit 
vloeit logischerwijs voort dat in deze sector weinig chefs of coördinatoren van deel-
redacties werkzaam zijn. Slechts drie van de negen onderzochte tijdschriften hebben 
er chefs in dienst. De absolute aantallen chefs zijn derhalve te klein om betrouwbare 
uitspraken over de verdeling van mannen en vrouwen te doen.

Tabel 3.10 Aandeel vrouwen in besluitvormende lagen bij opiniërende tijdschriften, 2002  

(in procenten)

totaal redactie hoofdredactie

% N (= 100%) % N (= 100%)

opinieweekbladen 33 150

andere opiniërende tijdschriften 37 79

alle opiniërende tijdschriften 34 229 32 19

Bron: Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit (2002); tellingen colofons; SCP (VIM 2002)

Doordat hoofdredacties van tijdschriften doorgaans uit een, twee of drie perso-
nen bestaan, komt het totaal aantal (adjunct-)hoofdredacteuren evenmin hoog uit 
(n = 19). Tabel 3.10 laat zien dat 32% van deze (adjunct-)hoofdredacteuren vrouw is. 
In tegenstelling tot de dagbladen gaat het daarbij niet alleen om adjunct-hoofdre-
dacteuren; een aantal tijdschriften heeft een vrouw als hoofdredacteur. Het aandeel 
vrouwen in hoofdredacties is bijna net zo veel als het totale aandeel vrouwen bij 
opiniërende tijdschriften (34%). Dat zou kunnen betekenen dat er op het niveau van 
de redacties van de betreffende tijdschriften voor vrouwen geen specifieke belemme-
ringen (meer) bestaan om door te stromen naar de top. Bij deze conclusie is wel voor-
zichtigheid geboden vanwege het genoemde geringe aantal respondenten. Daar staat 
tegenover dat in de tijdschriftenwereld in het algemeen relatief veel vrouwen aan de 
top werken.4 Het is daar dus niet ongewoon dat vrouwen hoofdredacteur zijn.

Raden van Bestuur en Commissarissen
De bovenste laag van besluitvorming bij dagbladen en tijdschriften wordt meestal 
gevormd door de Raad van Bestuur van het uitgeversconcern waartoe een dagblad of 
tijdschrift behoort, of de directie van een werkmaatschappij, die veelal een dochter 
is van een concern. Slechts enkele dagbladen en tijdschriften hebben een zelfstan-
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dige rechtsvorm, doorgaans een bv, en derhalve een zelfstandige directie. Omdat 
het in het totaal om een betrekkelijk klein aantal Raden van Bestuur en directies 
gaat, is het aantal besluitvormers dat daarin zitting heeft gering. Derhalve was het 
niet mogelijk om voor de concerns, dochtermaatschappijen en zelfstandige bladen 
afzonderlijk het aandeel vrouwelijke besluitvormers te presenteren. Gekozen is 
daarom voor één percentage vrouwelijke besluitvormers voor al deze organisaties 
tezamen.

Tabel 3.11 Aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van uitgevers-

concerns, dochtermaatschappijen en zelfstandige dagbladen, 2001/2002 (in procen-

ten)

Raden van Bestuur (incl. directies) Raden van Commissarissen

vrouwen 1,4 10,6

aantal personen N = 100% 72 47

Bron: Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit (2002), jaarverslagen, SCP (VIM 2002)

Tabel 3.11 laat zien dat vrouwen vrijwel afwezig zijn (1,4%) in Raden van Bestuur en 
directies van uitgeversconcerns, werkmaatschappijen en zelfstandige dagbladen. 
Iets hoger is het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen (10,6%), al gaat 
het nog wel om een forse minderheid. Vergelijken we deze uitkomsten met landelijke 
gegevens uit de Emancipatiemonitor 2002, dan moeten we vaststellen dat het aandeel 
vrouwen in de bovenste besluitvormingslagen van media-organisaties niet afwijkt: 
elders in Nederland is het aandeel vrouwen eveneens buitengewoon laag. In de top 
van de 25 grootste bedrijven zit geen enkele vrouw, in de top-100 en top-500 vormen 
vrouwen 1,8 respectievelijk 1,9% van de Raden van Bestuur (Portegijs et al. 2002: 
179). Het aandeel van vrouwen in de Raden van Commissarissen bij de media steken 
daarentegen gunstig af bij die voor alle grote bedrijven. Onder de top-25 van bedrij-
ven is het aandeel vrouwelijke commissarissen 7,9%, bij de top-100 en top-500 bedra-
gen deze cijfers 7,4 en 5,5%.

Bij het bovenstaande moet worden bedacht dat leden van Raden van Bestuur en 
directies geen journalistieke functies uitoefenen. Hoewel het wel voorkomt dat voor-
malige hoofdredacteuren in een Raad van Bestuur worden benoemd, worden deze 
managers vooral geselecteerd op hun commerciële, financiële of leidinggevende 
kwaliteiten. 

3.4.4 Omroepen
Bij de nieuws- en actualiteitenprogramma’s op televisie en radio is het beeld iets 
anders dan bij dagbladen en tijdschriften. Evenals bij de omroepen in zijn totali-
teit (tabel 3.7) werken er bij deze programma’s bijna net zo veel vrouwen (45%) als 
mannen (tabel 3.12). Bij nieuws- en actualiteitenprogramma’s op tv werken nog iets 
meer vrouwen dan bij de radio.



33De positie van vrouwen en mannen

Redactieraden of -commissies en programmaraden – de terminologie verschilt 
per omroep en programma – komen (nog) lang niet bij alle hier onderzochte omroe-
pen voor (vijf van de twaalf). Het totaal aantal leden van dergelijke raden ten behoeve 
van nieuwsprogramma’s is daardoor niet erg groot: 29 personen. Ongeveer een op 
de drie leden is vrouw. Dat is minder dan het totale aandeel vrouwen werkzaam bij 
nieuwsprogramma’s, maar het verschil is niet significant.

Bij de omroepen is een andere indeling van besluitvormende functies gemaakt 
dan bij dagbladen en tijdschriften omdat de benaming van besluitvormende functies 
verschillend is. In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat eindredacteuren bij radiopro-
gramma’s doorgaans dezelfde rol vervullen als hoofdredacteuren bij tv-program-
ma’s; hoofdredacteuren komen bij nieuwsprogramma’s op de radio zelden voor. Om 
die reden zijn deze functies samengevoegd tot één categorie van besluitvormers op 
redacties. De eindredacteuren van tv-programma’s en alle overige besluitvormende 
functies bij redacties van nieuws- en actualiteitenprogramma’s vormen tezamen de 
besluitvormingslaag die één niveau lager ligt dan die van hoofdredacteuren en radio-
eindredacteuren.

Bekijken we nu deze besluitvormingslaag dan blijkt dat een derde van de chefs, 
coördinatoren en andere leidinggevenden vrouw is (tabel 3.12). Een stap verder in de 
hiërarchie, dus op het niveau van hoofdredacteur of eindredacteur bij de radio, is het 
aandeel vrouwen beduidend lager (omstreeks 20%). Alleen dit percentage vrouwen is 
significant lager dan het totale aandeel vrouwen op redacties van tv/radio-program-
ma’s, met andere woorden: alleen op het niveau van hoofd- en eindredacties zijn 
vrouwen ondervertegenwoordigd, op het niveau van chefs of programmaraden geldt 
dit niet.

Tabel 3.12 Aandeel vrouwen in besluitvormende lagen bij nieuws- en actualiteitenprogramma’s op 

radio en tv, 2002 (in procenten)

totaal redactie programmaraad

chef/
coördinator/
eindred. tv

hoofdred. tv/
radio en eind-

red. radio
totaal leiding-

gevend

% n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%) % n (= 100%)

nieuws- en actualitei-
tenprogramma’s tv 47 613 # 22 31 62 # 14 28 76

nieuws- en actualitei-
tenprogramma’s radio 41 292 # 7 # 18 # 42 32 77

nieuws- en actuali-
teitenprogramma’s tv 
en radio 45 905 34 29 34 80 20s 56 28 153a

a Aantal totaal leidinggevende personen is groter dan de totalen van chefs/coördinatoren en hoofdredacteuren doordat van 
één radioprogramma alleen gegevens over mannen en vrouwen in leidinggevende functies totaal bekend zijn, niet afzon-
derlijk in chefs- en hoofdredactiefuncties.

s Percentage wijkt significant (p < .05) af van percentage in eerste cijferkolom (t-toets).

Bron: SCP (VIM 2002)
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Binnen de omroepen – maar boven het niveau van hoofdredacties van nieuws- en 
actualiteitenprogramma’s – zijn eveneens personen te vinden die op een of andere 
wijze een bepalende rol kunnen spelen in de besluitvorming van deze programma’s. 
Daarbij valt te denken aan omroepdirecteuren, managers/hoofden informatieve 
programma’s, hoofdredacteuren voor een aantal nieuwsprogramma’s gezamenlijk 
en – meer op afstand – de omroepbesturen. Uit gegevens van het Omroephandboek 
2002/2003 valt af te leiden dat eenvijfde van directies en managementteams – de 
benaming en organisatie verschillen per omroep – en een kwart van de omroepbe-
stuurders uit vrouwen bestaat (tabel 3.13). Dit is beduidend lager dan het totale aan-
deel vrouwen dat werkzaam is bij nieuws en actualiteitenprogramma’s. Er is op het 
niveau van omroepbesturen en -directies dus zeker (nog) geen sprake van evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen.

Tabel 3.13 Aandeel vrouwen in omroepdirecties en -besturen en zenderredacties, 2002 (in pro-

centen)

omroepdirectie/
managementteam/beleidsstaf omroepbestuur zenderredacties radio

vrouwen 20s 26s 16s

aantal personen N (= 100%) 41 88 58

s Percentage wijkt significant (p < .05) af van percentage in eerste cijferkolom van tabel 3.12 (t-toets).

Bron: NOS 2002

Op het niveau van radiozenders en televisienetten kan eveneens worden geconsta-
teerd dat mannen beduidend vaker dan vrouwen de dienst uitmaken. Een zesde van 
de leden van zenderredacties van de radio bestaat uit vrouwen (tabel 3.13). Verder is 
één op de vier zendercoördinatoren en eveneens één op de vier netcoördinatoren een 
vrouw (niet in tabel). 

3.4.5 Conclusies
De uitkomsten over het aandeel vrouwen in besluitvormende functies die in dit 
hoofdstuk zijn gepresenteerd, kunnen volgens verschillende maatstaven worden 
beoordeeld. Als we een vergelijking in de tijd maken, is er zeker sprake van voor-
uitgang. Het aandeel vrouwen dat in de media werkt, is in de afgelopen vijftien jaar 
duidelijk toegenomen. Vooral bij de dagbladen is sprake van een flinke groei van het 
aandeel vrouwelijke journalisten.

Vergelijken we de mediasector met andere hogere en wetenschappelijke beroepen 
in Nederland dan is het aandeel leidinggevende vrouwen iets lager, maar de verschil-
len zijn niet heel groot. Daarbij moet worden bedacht dat het totaal aandeel vrouwen 
in de media eveneens geringer is dan in hogere en wetenschappelijke beroepen.

Maken we onderscheid in verschillende besluitvormende lagen van de nieuwsme-
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dia dan leveren de uitkomsten van dit onderzoek een gemengd beeld op. Op de laag-
ste niveaus (chefs, leden van redactieraden) blijken vrouwelijke journalisten (bijna) 
net zo goed vertegenwoordigd als hun mannelijke collega’s. Daarentegen is er op het 
hoogste besluitvormende niveau op redacties, dat van hoofdredacties bij de dag-
bladen en omroepen, duidelijk sprake van ondervertegenwoordiging van vrouwen. 
Alleen bij de opiniërende tijdschriften lijkt er sprake van een evenredige vertegen-
woordiging van vrouwen in hoofdredacties. Ook in de besluitvorming op het niveau 
boven redacties (omroepdirecties en -besturen, zenderredacties, directies van uit-
geversconcerns) spelen vrouwen getalsmatig een kleine rol. Het aandeel vrouwen in 
Raden van Bestuur en directies van uitgeversconcerns en zelfstandige bladen is zelfs 
buitengewoon laag: nog geen 2% is vrouw. Wat dat betreft, wijken de nieuwsmedia 
niet af van de positie van vrouwen in andere grote bedrijven in Nederland.
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Noten

1 Het onderzoek is tot stand gekomen met steun van het Bedrijfsfonds voor de Pers en 
the Amsterdam School of Communications Research (ascor). Het bestand dat aan de 
enquête is ontleend, is (nog) niet openbaar.

2 Kort na de Tweede Wereldoorlog bestonden er op verscheidene universiteiten journalis-
tieke cursussen.

3 Huwelijken (of andere relaties) van journalisten onderling komen nogal eens voor. Het 
is denkbaar dat dit invloed heeft op de carrière van beide partners bijvoorbeeld doordat 
ze gebruik kunnen maken van elkaars netwerken. Dit zou nader onderzocht kunnen 
worden. 

4 Zo wordt in een artikel over vrouwen aan de top in De Journalist (Den Teuling 2002) 
vermeld dat bij de tijdschriften van Sanoma-uitgevers (voorheen vnu) 32 van de 42 
hoofdredacteuren en 5 van de 6 adjunct-hoofdredacteuren vrouw zijn.
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4  Slotbeschouwing

In dit rapport is onderzocht in hoeverre mannen en vrouwen deelnemen aan de 
verschillende besluitvormende lagen in de nieuwsmedia in Nederland. Ook is, voor 
zover mogelijk, nagegaan welke ontwikkelingen zich in dat opzicht hebben voorge-
daan in de afgelopen twintig jaar.

Tegenwoordig is een op de drie werknemers in alle media gezamenlijk vrouw. Er 
zijn wel verschillen tussen de sectoren aan te wijzen. Bij de dagbladen is het aandeel 
vrouwelijke journalisten een kwart, terwijl bij dat de omroepen bijna de helft is. 
Opiniërende tijdschriften nemen een tussenpositie in met een aandeel vrouwen van 
een derde.

Maken we onderscheid naar de verschillende besluitvormende lagen in de 
nieuwsmedia dan blijkt op de onderste niveaus, namelijk dat van chef, coördinator 
of andere leidinggevende functies onder het niveau van de hoofdredactie, en ook 
voor de leden van redactieraden, sprake te zijn van een (bijna) evenredig aandeel van 
vrouwen. Op het niveau van hoofdredacties van dagbladen en omroepen, alsmede 
topfuncties bij uitgeversconcerns en omroepdirecties, vormen vrouwen echter 
beslist nog een minderheid. Bij opiniërende tijdschriften lijken vrouwen daarentegen 
wél evenredig vertegenwoordigd in hoofdredacties. 

In het onderzoek bleek bovendien dat het aandeel vrouwen werkzaam in de media 
in de afgelopen vijftien jaar is toegenomen; de grootste groei vond plaats bij de 
dagbladen. Wat betreft de verschillende besluitvormende niveaus kon alleen voor de 
dagbladen worden vastgesteld dat het aandeel vrouwelijke chefs en hoofdredacteu-
ren in de afgelopen twintig jaren is toegenomen. Wat betreft de hoofdredacties vond 
die stijging vooral in tweede helft van de jaren negentig plaats. Voor de tijdschriften 
en omroepen kon dit, bij gebrek aan eerdere metingen, niet worden nagegaan.

De uitkomsten roepen twee vragen op. Allereerst kan de vraag worden gesteld hoe 
het komt dat zo weinig vrouwen doordringen tot topfuncties in de nieuwsmedia, ter-
wijl ze wel doorstromen naar chefsfuncties. Zijn er specifieke belemmeringen voor 
vrouwen om hogerop te komen in de organisatie?

De volgende vraag is of de hier geschetste ontwikkelingen zich in de toekomst 
zullen doorzetten. Zal de grote instroom van vrouwelijk journalisten er toe leiden 
dat ook op de hogere niveaus vrouwen zullen werken of, in samenhang met de eerste 
vraag, zullen er belemmeringen (blijven) bestaan die de doorstroom stagneren?

Om meer zekerheid te verkrijgen over de rol van mogelijke belemmeringen en in 
samenhang daarmee, meer over de toekomst te kunnen zeggen, zijn gesprekken 
gevoerd met zes sleutelfiguren in de media (zie bijlage b voor de namen van deze 
personen). Het gaat om personen die een leidinggevende functie vervullen of tot 
voor kort hebben vervuld en veelal een ruime en brede ervaring hebben in de media. 
Zij kunnen derhalve geacht worden zinvolle gegevens te kunnen verstrekken over 
(toekomstige) ontwikkelingen in de media.
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Verklaringen voor ondervertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties
In dit onderzoek zijn verklaringen voor het achterblijvende aandeel van vrouwen in 
hoge besluitvormende functies in de media niet systematisch onderzocht. Op basis 
van literatuur en de interviews valt er wel iets over te zeggen. Globaal genomen 
worden in de literatuur (Wirth 2001: 99-100; Verloo et al. 1997; De Olde en Slinkman 
1999) drie typen verklaringen onderscheiden voor het zogenoemde glazen plafond. 
Daarmee wordt gedoeld op het geheel van factoren die belemmerend kunnen werken 
voor vrouwen om boven een bepaald niveau in de organisatie uit te komen.

In de individuele verklaringen wordt de nadruk gelegd op relevante verschillen 
tussen mannen en vrouwen wat betreft opleidingsniveau, ervaring en ambities. Sym-
bolische verklaringen verwijzen naar opvattingen, normen en waarden. Aan mannen 
en vrouwen worden doorgaans andere eigenschappen en gedragingen toegekend, 
die veelal niet gelijk worden gewaardeerd. Een gevolg daarvan is dat managers veel 
vaker geassocieerd worden met mannen dan met vrouwen.

Ten slotte hebben structurele verklaringen betrekking op de wijze waarop onze 
samenleving is georganiseerd en meer in het bijzonder de gangbare praktijken 
binnen arbeidsorganisaties. Deze praktijken kunnen (direct of indirect) discrimine-
rend werken voor vrouwen. Hierbij kan het gaan om de omgangsvormen op de werk-
vloer, maar bijvoorbeeld ook de gewoonte dat leidinggeven alleen in een voltijdbaan 
mogelijk is.

Bezien we de uitkomsten van deze studie in het licht van de hier genoemde verkla-
ringen dan kunnen we vaststellen dat nu vrouwen steeds beter opgeleid zijn en, meer 
in het bijzonder, steeds vaker journalistieke opleidingen volgen, verschillen in oplei-
dingsniveau tussen mannen en vrouwen geen verklaring (meer) kunnen vormen voor 
het geringe aandeel vrouwen in topfuncties in de nieuwsmedia.1 Een andere indivi-
duele verklaring – ervaring – speelt wellicht wél een rol, zeker omdat de journalistiek 
een praktijkvak is. Doordat vrouwelijke journalisten gemiddeld jonger zijn dan hun 
mannelijke collega’s beschikken zij ook over minder ervaring. Toch is het verschil 
in ervaring tussen mannen en vrouwen in de media nu ook weer niet zo groot dat dit 
het grote verschil in vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in hoofdredacties 
rechtvaardigt.

Vermoedelijk spelen ook andere factoren een rol. Zo’n factor zou de eerder genoemde 
organisatiecultuur en, daarmee samenhangend, de ‘gendered’ opvattingen over 
ideale journalisten kunnen zijn. Begin jaren tachtig bleek in elk geval bij de dagbla-
den sprake te zijn van een uitgesproken masculiene organisatiecultuur (gekenmerkt 
door harde omgangsvormen, discriminerende praktijken) en dominante opvattingen 
over de 24-uursbeschikbaarheid van een journalist, die het vrouwelijke journalis-
ten bepaald niet gemakkelijk maakten te (blijven) werken (Diekerhof et al. 1986). 
De rol van dergelijke factoren is in dit kwantitatieve onderzoek niet onderzocht. Er 
zijn echter aanwijzingen dat de journalistieke cultuur is veranderd, wellicht onder 
invloed van het toegenomen aandeel vrouwen (Vrouwen in de media 1999). Uit dit 
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onderzoek is eveneens gebleken dat deeltijdwerk, ook onder leidinggevende journa-
listen, tegenwoordig niet geheel onmogelijk is.

De respondenten zijn unaniem van mening dat de organisatiecultuur nu niet of 
nauwelijks meer van invloed is op de positie van vrouwen binnen de media. Bij de 
omroepen zou er zelfs nooit sprake zijn geweest van een masculiene cultuur. Op 
redacties van dagbladen en tijdschriften was er vroeger wel sprake van een uitge-
sproken masculiene cultuur, maar tegenwoordig zou hiervan nog incidenteel sprake 
zijn onder mannen van 50 jaar en ouder. In individuele gevallen kunnen vrouwen 
die de ambitie hebben om hoofdredacteur te worden wel belemmeringen ondervin-
den van ondermijnend gedrag van mannelijke collega’s, maar dit mag volgens de 
respondenten niet als de algemene teneur worden beschouwd. Bij de jongere mannen 
wordt dit gedrag niet waargenomen; volgens de respondenten zien zij hun vrouwe-
lijke collega’s als gelijkwaardig. Hoewel de respondenten in het algemeen zinvolle 
gegevens konden verstrekken over (toekomstige) ontwikkelingen in de media, geldt 
wat betreft de organisatiecultuur enig voorbehoud. Zij maken immers zelf deel uit 
van die cultuur en zijn zich door de vanzelfsprekendheid daarvan wellicht niet altijd 
bewust van de invloed van de cultuur.

Ten aanzien van de mogelijkheid tot deeltijdwerk door leidinggevenden brengen de 
respondenten verschillende visies naar voren. De respondenten die bij de omroepen 
werkzaam zijn (geweest), zijn van mening dat een manager tegenwoordig heel goed 
vier dagen per week kan werken. Dit geldt niet alleen voor chefs, maar ook voor 
hoofdredacteuren of omroepdirecteuren. Het is volgens de respondenten een kwes-
tie van organiseren, taken goed delegeren aan collega’s en assistenten en wellicht 
ook van financiële middelen. Leggen we deze uitspraken naast de cijfers uit hoofd-
stuk 3 dan blijkt dat deze wat betreft de radio wel worden bevestigd (relatief veel 
leidinggevenden met een deeltijdbaan) maar voor de tv nu juist niet (relatief weinig 
leidinggevenden met een deeltijdbaan). Het is daarom lastig de uitspraken van de 
respondenten bij de omroepen op waarde te schatten.

Respondenten bij dagbladen en tijdschriften vinden daarentegen dat het voor 
leidinggevenden aldaar onmogelijk of lastig is om in deeltijd te werken. Hoofdredac-
teuren kunnen vrijwel nooit in deeltijd werken. Voor chefsfuncties wordt dat door 
sommige respondenten wel mogelijk geacht, anderen vinden ook dat onmogelijk te 
realiseren. De bezwaren tegen het in deeltijd werken door leidinggevenden hebben 
vooral te maken met de volledige beschikbaarheid en toewijding die van leidingge-
vende journalisten wordt verwacht. Dit is volgens de sleutelfiguren noodzakelijk om 
het productieproces goed aan te sturen en onder controle te houden. Voor hoofd-
redacteuren komt daar nog bij dat zij, ook in hun vrije tijd, stapels dagbladen en 
(vak)tijdschriften moeten doornemen en radio- en tv-programma’s moeten volgen 
om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Hoewel er twijfel is over de geldigheid van de uitspraken van de sleutelfiguren bij 
de omroepen roept een vergelijking tussen de verschillende media wel de vraag op 
of in deeltijd werken door leidinggevenden bij dagbladen en tijdschrijven werkelijk 
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onmogelijk of op zijn minst erg lastig te realiseren is, of dat het meer een kwestie is 
van het werk anders organiseren.

Toekomst
Vanaf nu gaan nogal wat journalisten van de babyboomgeneratie met vut of pensi-
oen (de Volkskrant 12-10-2002; De Journalist 15-11-2002). De jongere generatie neemt de 
fakkel over van de oudere generatie. Dit biedt kansen voor vrouwen om door te stro-
men naar hogere functies. 

Een gunstige factor is in dat opzicht het aanbod van vrouwen met een journalis-
tieke opleiding. De meerderheid van de afgestudeerden (omstreeks 60%) was (en is) 
vrouw. Of dit aandeel vrouwen in de toekomst verder toeneemt, is moeilijk te zeggen. 
Wel neemt het totale aantal afgestudeerden van dergelijke opleidingen toe; er komen 
nog steeds nieuwe opleidingen op het gebied van communicatie en journalistiek bij 
(de Volkskrant 22-2-2003). 

Om verder iets over de toekomst te kunnen zeggen is de samenstelling van de 
groep journalisten tot 40 jaar van belang. In hoofdstuk 3 bleek dat zich als gevolg 
van de grote instroom veel meer vrouwen onder de journalisten tot 40 jaar bevinden 
dan onder de totale groep journalisten: bijna de helft van die leeftijdsgroep is zelfs 
vrouw. Belangrijker nog is dat de mannelijke en vrouwelijke journalisten onder de 
40 jaar op tal van kenmerken (ervaring, opleidingsniveau) niet of weinig van elkaar 
verschillen. Het meest opmerkelijke is dat vrouwelijke journalisten tot 40 jaar bijna 
net zo vaak als mannelijke journalisten een leidinggevende functie (45 versus 55%) 
vervullen, waarbij niet duidelijk is of de verschillen op alle leidinggevende niveaus zo 
gering zijn. Deze uitkomst vormt een belangrijk verschil met de totale groep waarbij 
een veel kleiner aandeel van de vrouwen een dergelijke functie vervulde. 

Voor de toekomst vormen de geringe verschillen tussen vrouwen en mannen tot 
40 jaar in ieder geval een gunstige uitgangspositie. Als zij hun posities weten te 
handhaven en als vrouwen in dezelfde mate zullen doorstromen van chefsfuncties 
naar hogere leidinggevende functies, zoals van hoofdredacteur, dan is het denk-
baar dat er ook onder oudere journalisten in de toekomst steeds minder verschillen 
tussen mannen en vrouwen zullen zijn.

Het is dus van belang deze groep vast te houden of, anders gezegd, er voor te zorgen 
dat de instroom niet door uitstroom wordt tenietgedaan. In de jaren tachtig was de 
uitstroom van vrouwen uit de dagbladjournalistiek nog relatief hoog, onder meer 
omdat zij zich niet thuis voelden in de masculiene bedrijfscultuur en in deeltijd 
werken nagenoeg onmogelijk was. Hoe het nu is gesteld met de uitstroom van vrou-
welijke en mannelijke journalisten is niet te zeggen, doordat daarover geen syste-
matisch verzamelde gegevens beschikbaar zijn. Uitstroomgegevens naar geslacht, 
als ze al worden bijgehouden door mediaorganisaties, zoals uitgeverijconcerns of 
omroepen, worden doorgaans niet onderscheiden naar bestemming (binnen of 
buiten de media).
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Een factor die doorgaans geen gunstige uitwerking heeft op de in- en doorstroom 
van relatieve ‘nieuwkomers’ is een stagnerende of afnemende werkgelegenheid. 
Het aantal banen in de media loopt momenteel flink terug. Vooral bij de dagbla-
den is hiervan al langere tijd sprake als gevolg van de ‘ontlezing’. Bovendien is de 
afgelopen tijd de advertentiemarkt voor dagbladen en tijdschriften ingezakt door 
de slechte economische situatie en het verbod op tabaksreclame. Ook bij de omroe-
pen zullen naar verwachting enkele honderden banen verdwijnen als gevolg van 
bezuinigingen(de Volkskrant 26-6-2003). Als we bedenken dat vrouwelijke journalisten 
vaker dan hun mannelijke collega’s tijdelijke contracten hebben, dan is deze werk-
gelegenheidssituatie vooral voor hen ongunstig te noemen. Inkrimpingen worden 
immers veelal allereerst gerealiseerd door tijdelijke contracten niet te verlengen.

Een andere, serieuze belemmering op het terrein van de hiervoor vermelde structu-
rele verklaringen vormt de eerder genoemde onmogelijkheid om als leidinggevende 
in deeltijd te werken, zeker als hoofdredacteur bij de dagbladen en tijdschriften. 
Deze belemmering komt vooral in beeld op het moment dat journalisten kinderen 
krijgen. Het is niet bekend op welke leeftijd journalisten doorgaans kinderen krijgen 
en evenmin hoeveel er kinderloos blijven. Maar een deel van de huidige groep jour-
nalisten tot 40 jaar zal in de nabije toekomst vermoedelijk nog te maken krijgen met 
de combinatie van arbeid en zorg. Het is de vraag of het geringe verschil in positie 
tussen vrouwelijke en mannelijke journalisten in deze leeftijdsgroep dan gehand-
haafd zal blijven, of dat hun posities meer zullen uiteenlopen. Hoewel ook sommige 
jonge vaders tegenwoordig wel korter willen werken ten behoeve van de zorg voor 
hun kinderen, zijn het tot nu toe vooral moeders die in deeltijd (willen) werken. Der-
gelijke verschillen tussen vrouwen en mannen kunnen er – verondersteld dat leiding-
geven in deeltijd bij dagbladen en tijdschriften moeilijk of onmogelijk blijft – toe 
leiden dat vrouwen in de toekomst in mindere mate dan mannen zullen doorstromen 
naar een leidinggevende functie of, als ze daar al werkten, er minder in slagen zich 
in zo’n positie te handhaven. De verschillen tussen mannen en vrouwen in besluit-
vormende posities zullen zo blijven bestaan.

De balans opmakend van de kansen en belemmeringen komen de meeste respon-
denten tot de conclusie dat het aandeel van vrouwen in besluitvormende functies in 
de niewsmedia, zowel in de chefs- als hoofdredacteurfuncties, in de toekomst zal 
toenemen. Alleen wat betreft de opinietijdschriften verwacht één respondent geen 
groei, maar een stabilisatie van het aandeel vrouwen. Hij schrijft dat toe aan het feit 
dat momenteel al relatief veel vrouwen in deze sector hoofdredacteur zijn.

Hoe snel de toename van vrouwen in besluitvormende functies zal verlopen, 
hangt af van het beschikbare potentieel van vrouwen op het moment dat er vacatures 
voor deze functies zullen ontstaan, op het moment dat de oudere generatie met vut 
of pensioen gaat. Voor chefsfuncties vormen de ‘gewone’ redacteuren dat potentieel, 
zo blijkt uit de gesprekken met respondenten. Adjunct-hoofdredacteuren worden 
meestal en hoofdredacteuren soms geworven uit de chefs op de redacties, soms 
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komt een nieuwe hoofdredacteur van buiten. Het is daarom hoopgevend dat vrouwen 
tegenwoordig in chefsfuncties evenredig zijn vertegenwoordigd.

De verwachte groei van het aandeel vrouwen in besluitvormende functies bij de 
dagbladen zal echter volgens respondenten niet zo sterk zijn dat in de nabije toe-
komst vrouwen op het niveau van hoofdredacties evenredig zullen zijn vertegen-
woordigd. Daarvoor zijn er in hun ogen nog te veel belemmeringen.



43Slotbeschouwing

Noot

1 Zie ook Claringbould en Van der Lippe (2002).
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Bijlage A Selectie van media en programma’s 

Landelijke dagbladen
Algemeen Dagblad
Het Financieele Dagblad
Metro
Nederlands Dagblad  
nrc Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Sp!ts
De Telegraaf
Trouw
de Volkskrant

Regionale dagbladen
Amersfoortse Courant
bn/De Stem
Brabants Dagblad
Dagblad de Limburger
Dagblad van het Noorden
Dagblad van Rijn en Gouwe
de Dordtenaar
Eindhovens Dagblad
de Gelderlander
Haagsche Courant
Haarlems Dagblad
Leeuwarder Courant
Limburgs Dagblad
Noordhollands Dagblad
Het Parool
Provinciale Zeeuwsche Courant
Rotterdams Dagblad
de Twentsche Courant/Tubantia
Utrechts Nieuwsblad
Zwolse Courant

Persbureaus
Algemeen Nederlands Persbureau (anp)
Geassocieerde Pers Diensten (gpd)
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Tijdschriften
Avanta
Elsevier
fem/De Week
De Groene Amsterdammer
hp/De Tijd
Intermediair
Nieuwe Revu
Opzij
Vrij Nederland

Tv-programma’s
Barend & Van Dorp (rtl 4)
B & W (vara)
Buitenhof (nps/vpro/vara)
Goedemorgen Nederland (avro/kro/ncrv)
Hart van Nederland (sbs 6)
Het elfde uur (eo)
Knevel op Zaterdag (eo)
Lijst Nul (bnn)
Netwerk (avro/kro/ncrv)
nos-Den Haag Vandaag
nos-Journaal
nova (nps/vara)
Reporter (kro)
rtl-Nieuws
Stem van Nederland (sbs 6)
2 Vandaag (tros/eo/nos)
Zembla (nps/vara)

Radio-programma’s
De Ochtenden (vpro/vara/eo)
1 op de Middag
Met het Oog op Morgen (nos)
Radio 1 Journaal (nos)
Radio 1 Nieuws (nos)
tros-Kamerbreed
Wereldomroep

Uitgeversconcerns
Reed Elsevier 
pcm
De Telegraaf
Wegener
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Bijlage B Overzicht van geïnterviewde personen

Besluitvorming in de media
mw. B. Donker (adjunct-hoofdredacteur nrc Handelsblad)
mw. M. Henneman (hoofdredacteur avro’s Netwerk)
mw. F. Hulsebos (adjunct-directeur tv dits)
dhr. A. Joustra (hoofdredacteur Elsevier)
mw. M. Miltenburg (hoofd informatieve programma’s kro-radio)
mw. F. Santing (chef Internetredactie nrc Handelsblad)

Belemmeringen en toekomstige ontwikkelingen
dhr. H. van Beers (directeur Stedelijk Museum te Amsterdam, voormalig zendercoör-
dinator Nederland 3 en lid Raad van Bestuur nos)
mw. J. Nienhuis (chef Bijlagen Haagsche Courant)
dhr. B. Rogmans (media-consultant, voormalig hoofdredacteur Intermediair en bn/De 
Stem)
mw. M. Ros (coördinator nova)
dhr. H. Verstraaten (hoofdredacteur Readershouse/Hearst, voormalig hoofdredacteur 
Nieuwe Revu)
mw. Y. Zonderop (voormalig adjunct-hoofdredacteur de Volkskrant)
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Bijlage C Vragenlijst

1 Hoeveel personen werkten er in journalistieke functies (dus exclusief cameralie-
den, geluidstechnici en dergelijke) bij uw programma op 1 juli 2002? Graag zou 
ik een totaal aantal willen weten en daarnaast het percentage vrouwen. (alleen 
omroepen)

............ totaal

............ % vrouwen

2 Welke leidinggevende functies bestaan er bij uw redactie of programma? (Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk)

O hoofdredacteur
O eindredacteur
O redactiechef
O chef nieuwsdienst
O chef deelredactie
O anders, nl. ......................

3 Hoeveel personen werkten er op 1 juli 2002 in elk van deze leidinggevende func-
ties? Graag zou ik een totaal aantal willen weten en daarnaast het percentage 
vrouwen. 
nb. Bij telling van het aantal chefs/coördinatoren van deelredacties de opmaak-, 
vormgeving- en fotoredacties niet meetellen.

............ (naam functie) ............ (naam functie) ............ (naam functie)

............ totaal ............ totaal ............ totaal

............ % vrouwen ............ % vrouwen ............ % vrouwen

4 Hoeveel leden telde het hoogste dagelijks bestuur van uw blad/de omroep waartoe 
uw programma behoort (directie, Raad van Bestuur of iets dergelijks) per 1 juli 
2002? Graag zou ik een totaal aantal willen weten en daarnaast het percentage 
vrouwen.

............ totaal

............ % vrouwen

5 Heeft uw blad of het concern waartoe uw blad/uw omroep behoort een toezicht-
houdend orgaan (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Raad van Advies 
of iets dergelijks)? 
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O ja, nl. ......................
O nee
O weet niet

6 Hoeveel leden telde dit toezichthoudend orgaan op 1 juli 2002? Graag zou ik een 
totaal aantal willen weten en daarnaast het percentage vrouwen.

............ totaal

............ % vrouwen

7 Kent uw blad/omroep één of meer redactie- of programmaraden, die namens de 
redactie overleg voeren met de hoofdredactie?

 O  ja, nl. ...................... (naam)
 O  nee, voorlopig niet
 O  nee, maar er bestaan wel plannen daarvoor
 O  weet niet

8 Hoeveel leden telde de redactie- of programmaraad van uw blad/programma/het 
type programma’s waartoe uw programma behoort, op 1 juli 2002? Graag zou ik 
een totaal aantal willen weten en daarnaast het percentage vrouwen.

............ totaal

............ % vrouwen
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