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1 Inleiding 

De snelle opmars van het internet gaat niet onopgemerkt voorbij. Het World Wide Web 

verovert stilaan zijn plaats in alle geledingen van onze maatschappij. Ook het politieke 

landschap ontsnapt hier niet aan. Zo gebruikte in 2005 33 procent van de Vlamingen of 52 

procent van de Vlaamse volwassen internetgebruikers het internet voor het opzoeken van 

politieke informatie en/of het volgen van het nieuws en politiek en voor het opzoeken van 

informatie of het contacteren van de overheid of politici (Hooghe en Vissers 2006). Sinds het 

midden van de jaren ’90 hebben steeds meer partijen over heel de wereld hun 

internetaanwezigheid systematisch uitgebreid. Dit evolueerde van simpele webpagina’s waar 

de partij folders en brochures nu ook online beschikbaar stelde tot gesofisticeerde 

professionele websites. Verwacht wordt dat de komende jaren de impact van partijwebsites 

in de electorale campagne nog zal toenemen (Gibson, Römmele en Ward 2004; Norris 2003; 

Pedersen en Saglie 2005; Strandberg 2006; Ward en Lusoli 2005). Zowel in de academische 

wereld als in politieke kringen zijn er verschillende scenario’s geformuleerd over de impact 

van het electorale potentieel van het internet (Graber 2004). De meer optimistische 

verwachting is dat het internet kan functioneren als een forum voor debat en discussie. 

Gezien de geringe inspanning die online communicatie vergt wordt het medium zelfs gezien 

als een nieuwe publieke sfeer die eindeloze mogelijkheden biedt voor participatie en het 

uitwisselen van informatie. Dat leidt tot de verwachting dat het internet zal leiden tot een 

meer democratische uitwisseling van politieke informatie en debat (Shah, Kwak en Holbert 

2001; Sinekopova 2006). Andere auteurs staan meer sceptisch tegenover de hooggespannen 

verwachtingen van het nieuwe medium voor het politieke debat. Zij verwachten niet dat 

internetgebruikers nieuwe informatie – en communicatie technologieën zullen aanwenden 

om toegang te krijgen tot allerhande nieuwe en uiteenlopende informatiebronnen. Hoewel 

Differentiatie van informatiebronnen idealiter zou moeten leiden tot meer pluralisme in een 

maatschappij en in de informatie-uitwisseling, verwachten zij dat nieuwe ICTs hoofdzakelijk 
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zullen worden gebruikt om informatiebronnen te raadplegen en contact te houden met 

mensen waar de surfer reeds vertrouwd mee is (Norris 2001; Sunstein 2001). Het internet als 

interactief medium werkt deze selectiviteit in de hand door het aanbod van allerlei 

‘filtersystemen’ en zoekmachines wat maakt dat de kans veel kleiner is dat men op informatie 

stoot waarvan men oorspronkelijk niet de intentie had deze op te zoeken. Bij de meer 

traditionele media als televisie (hoewel digitale televisie de selectiviteit ook meer in de hand 

werk) en de (papieren) krant is dit veel minder het geval. Volgens deze meer pessimistische 

assumptie werkt het internet segmentatie en groepspolarisatie in de hand (Sunstein 2001).  

Tot dusver werd in het onderzoek naar het gebruik van ICT in verkiezingscampagnes 

hoofdzakelijk de focus gelegd op inhoudsanalyse van websites (Norris 2003; Ward en Gibson 

2003). Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat deze online informatie 

onmiddellijk en voor iedereen beschikbaar is. Dankzij inhoudsanalyse van websites wordt 

duidelijk hoe partijen zich online profileren, hoe zij denken over dit nieuwe medium en wie 

er al dan niet succesvol is in de online wereld. Als we echter een volledig zicht willen krijgen 

op de impact van partijwebsites in een verkiezingscampagne is het belangrijk ook aandacht te 

schenken aan de vraagzijde, de bezoekers van deze sites (Boogers en Voerman 2003; Gibson, 

Lusoli en Ward 2005). Wie bezoekt deze websites? Worden de partijwebsites enkel bezocht 

door de partijleden, door de sympathisanten of trekken zij ook een breder publiek aan? Is het 

‘preaching for the converted’ (preken voor de eigen kerk)? 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de empirische validiteit van beide, de optimistische en de 

meer pessimistische, assumpties over de impact van het internet op het electorale proces. 

Daarbij zal worden gekeken naar de online aanwezigheid van de Belgische parlementaire 

politieke partijen. Meer bepaald willen we nagaan hoe kiezers omgaan met de informatie die 

wordt aangeboden op de partijwebsites. Gaan kiezers “shoppen” waarbij zij de informatie op 

verschillende partijsites vergelijken, zelfs van partijen waarvan zij anders geen informatie 

zouden opzoeken? Of beperken de kiezers zich hoofdzakelijk tot de partij waarmee zij zich 

reeds identificeren? We kunnen het ook anders formuleren: Kunnen partijwebsites worden 

gebruikt om nieuwe electorale groepen te bereiken of preken zij eerder voor de eigen kerk? 

‘Nieuwe groepen’ kan hier op twee verschillende manieren worden gebruikt. Enerzijds 

kunnen we spreken over de groep dat traditioneel minder betrokken is bij het politieke 

gebeuren en ook via de traditionele media in mindere mate wordt bereikt. Anderzijds kunnen 

we ons ook de vraag stellen of partijwebsites enkel bezocht worden door de partijleden en 

sympathisanten of dat zij ook een breder publiek kunnen aantrekken dat niet tot de 

vertrouwde partijachterban behoort. In dit hoofdstuk zullen beide benaderingen worden 

onderzocht.  

Om een antwoord te beiden op bovenstaande vragen hebben we een online survey 

georganiseerd bij de bezoekers van de Belgische partijwebsites tijdens de campagneperiode 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 8 oktober 2006. Met dit onderzoek willen we bijdragen 

aan het onderzoek naar de rol van partijwebsites in verkiezingscampagnes en nieuw inzichten 

leveren in de consumptiezijde van het verhaal. We zijn ervan overtuigd dat deze data een 

bron vormen om de achtergrond van de websitebezoekers te schetsen en te weten te komen 

waarom zij nu juist deze websites bezoeken. De vragenlijst laat ons toe te onderzoeken op 

welke manier en hoe deze websites kunnen zorgen voor een grotere betrokkenheid van de 

burgers, en of dit kan leiden tot bijkomende politieke participatie. 
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In wat volgt zullen we eerst een overzicht geven van het theoretische kader waarin onze 

onderzoeksvragen zijn ingebed en de hypothesen die hieruit voortvloeien. Vervolgens zullen 

we even blijven stilstaan bij de methodologie en dataverzameling om dan te eindigen met de 

bespreken van de resultaten over de karakteristieken en motivatie van de bezoekers van de 

partijwebsites tijdens de campagneperiode.  

 

 

2 Media en Politiek 

Naarmate internettoepassingen een steeds belangrijkere rol spelen in het politieke en 

maatschappelijke gebeuren vergroot ook de impact op de politieke communicatie in het 

algemeen. Sommige auteurs vinden met de introductie van nieuwe ICTs en vooral het 

internet nieuwe hoop om het algemene slabakkende sociale en politieke engagement terug op 

te krikken. Daarnaast hopen zij ook nieuwe groepen uit de samenleving te betrekken bij het 

politieke en sociale gebeuren, groepen die in het pre-internettijdperk nauwelijks betrokken 

waren. De these dat ICTs de mobilisatie en participatie van voorheen 

ondervertegenwoordigde of traditioneel uitgesloten groepen en individuen aan het politieke 

proces zouden verhogen, is de 'mobilisatie these' (Norris 2001). In de literatuur worden vier 

argumenten aangehaald in het voordeel van deze these. Ten eerste voorziet het internet in 

heel wat mogelijkheden voor politieke en sociale participatie. Ten tweede vraagt online 

communicatie en participatie minder inspanningen dan het geval is voor de traditionele 

vormen (Bimber 2000). Ten derde biedt het uitgebreide informatieaanbod online de 

mogelijkheid aan burgers om zich voldoende te informeren over de actualiteit en de politiek 

om volwaardig te kunnen deelnemen aan het politieke gebeuren en debat. Tenslotte heeft het 

internet als interactief medium het potentieel om de zogenaamde kloof tussen de burgers, de 

politieke wereld en de intermediaire organisaties te dichten. Dit cyberoptimisme wordt 

echter door een groeiende groep van cyberpessimisten tegengesproken. Zij zien het internet 

eerder als een solitair instrument en twijfelen aan de capaciteit ervan om de politieke en 

collectieve mobilisatie te versterken. Bovendien blijken empirische studies aan te geven dat 

het gebruik van internet net deze groep van mensen bevoordeeld die reeds politiek 

geïnteresseerd en actief zijn. Als burgers niet geïnteresseerd zijn in politiek zal online 

informatieaanbod daar niets aan veranderen. Deze 'versterkingsthese' stelt dat 

internettoegang een voorrecht is voor zij die over voldoende middelen en capaciteiten 

beschikken. Vooral die laatste vorm van ongelijkheid staat centraal in de meer recente 

theorie van de deepening divide. Deze benadering gaat er van uit dat de ongelijkheden inzake 

toegang tot het medium in een snel tempo verdwijnen, maar dat de verschillende 

bevolkingsgroepen op een heel specifieke wijze gebruik zullen maken van het internet. 

Terwijl hoger opgeleiden vooral aandacht zullen hebben voor informatie en interactieve 

gegevensuitwisseling, zal bij lageropgeleiden de amusementsfunctie centraal staan (Hooghe 

en Teepe 2007; Hooghe en Vissers 2007; Van Dijk 2005; Warschauer 2003). Tenslotte 

vraagt het interactieve karakter van het internet heel wat activiteit van de internetgebruikers 

zelf. Mensen moeten zelf actief opzoek gaan naar informatie. In tegenstelling tot bij de meer 

traditionele media als de (papieren) krant en de televisie en radio is de kans veel kleiner dat 

mensen in contact komen met politieke informatie als dat oorspronkelijk niet hun intentie 

was. Niet iedereen is geïnteresseerd in de actualiteit en politiek en er zijn weinig redenen om 

te verwachten dat zij dan ook het internet zullen gebruiken voor het opzoeken van politieke 
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informatie of participatie. Lazarsfeld et al verwoordden het als volgt: “The more interested 

people are in the election, the more opinions they have on political issues, the more actively 

they participate in a campaign, and the more they expose themselves to campaign 

propaganda.” (Lazarsfeld, Berelson en Gaudet 1965: 42). Dus zelfs als internettoegang gelijk 

verspreid zou zijn over de bevolking, dan nog zou dit geen invloed hebben op de politieke 

interesse van de verschillende bevolkingsgroepen. 

 

 

3 Zelfselectie en groepspolarisering 

Wij zijn niet enkel geïnteresseerd in welke mate de online partijbezoekers politiek 

geïnteresseerd en geëngageerd zijn, maar ook in de ideologische achtergrond van de 

partijsites die de onliners bezoeken. Onderzoek over het politieke mediagebruik geeft aan dat 

mensen eerder geneigd zijn informatie op te zoeken en zich bloot te stellen aan informatie in 

overeenstemming is met hun wereldbeeld en opinie. Dit wordt ook wel motivatiegebaseerde 

selectiviteit genoemd. Gegeven het zelfselectieve karakter van het internet bestaat bij 

sommige academici en politici de vrees dat het World Wide Web een negatief effect zal 

hebben op het democratische debat. Sunstein (2001) beargumenteert dat nieuwe informatie 

en communicatie technologieën, waaronder meer bepaald het internet, meer dan ooit de 

mogelijkheid creëren voor mensen om zich af te schermen van informatie, meningen en 

opvattingen die niet in het verlengde liggen van hun opvattingen. Hij verwacht dat 

internetgebruikers bij het opzoeken van informatie en amusement bronnen en websites 

zullen raadplegen die geen speciale uitdaging vormen voor hun opinie. Sunstein waarschuwt 

dat dit kan leiden tot een fragmentatie van opinies en groepspolarisering. Waarbij 

groepspolarisering refereert naar het proces “after deliberation, [in which] people are likely 

to move toward a more extreme point in the direction to which the group’s members were 

originally inclined” (Sunstein 2001: 65).  Als verschillende groepen in de samenleving niet 

met elkaars mening en standpunten worden geconfronteerd kan dit grote gevolgen hebben 

voor het wederzijdse begrip, wat maakt dat het voor een samenleving veel moeilijker wordt 

om een oplossing te vinden voor gezamenlijke problemen. Voor onze overlegdemocratie en 

de politieke tolerantie van de burgers is het dus van cruciaal belang dat burgers er zich van 

bewust zijn dat er ook andere opvattingen leven bij hun medeburgers (Mutz 2006). 

Selectieve blootstelling aan informatie is echter niets nieuw. Van begin 1900, tot in mindere 

mate vandaag, hadden kranten een uitgesproken religieuze of politieke visie. Mensen zullen 

ook vaker een krant lezen die in de lijn ligt van hun wereldbeeld. Het internet maakt het 

echter nog gemakkelijker om een specifieke (eenzijdige) selectie te maken. Enerzijds kan het 

internet helpen om de groepsidentiteit te versterken, anderzijds kan dit ook groepspolarisatie 

in de hand werken. De groepspolarisatie hypothese stelt dus dat de online zoekers van 

politiek informatie meer extreme politieke attitudes en waarden hebben dan diegenen die 

hoofdzakelijk een beroep doen op offline bronnen.   
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Gegeven het huidige theoretische debat over de politieke en sociale impact van het internet, 

luiden onze hoofdonderzoeksvragen als volgt: 

(1) Wie bezoekt partijwebsites (in campagneperiode) en waarom? 

(2) Worden partijwebsites hoofdzakelijk bezocht door traditioneel politieke geïnteresseerden 

of slagen zij er ook in om een nieuw publiek aan te trekken dat in mindere mate politiek 

geëngageerd is? 

(3) Worden partijwebsites hoofdzakelijk bezocht door partijleden, partijaanhangers en 

burgers met dezelfde partij identificatie (motivatiegebaseerde selectiviteit) of kunnen we ook 

een differentiatie patroon ontdekken bij de bezoekers van partijwebsites? Surfen burgers 

naar verschillende partijsites of beperken zij zicht tot slechts één partijsite? 

 

 

4 Data en methoden 

Na een korte toelichting over het verloop van de enquête en de methodologie zullen de 

enquêteresultaten worden gepresenteerd. Daarbij zal worden ingegaan op de algemene 

achtergrondkenmerken van de bezoekers en de redenen waarom zij partijwebsites bezoeken. 

Verder zal aandacht worden besteed aan het eerdere stemgedrag van de partijbezoekers en 

aan hun stemintenties voor de komende verkiezingen, de online mobilisatie en de politieke 

participatie van de partijsitebezoekers.  

Aangezien de onderzoekspopulatie hier bestaat uit de bezoekers van partijwebsites, hebben 

we geopteerd om te werken met een online zelfselectie survey. Daarvoor hebben we aan de 

webmasters van de parlementaire politieke partijen gevraagd om de maand voor de 

gemeenteraads- en federale verkiezingen een banner op (tenminste) de startpagina van de 

partijwebsite te plaatsen, vanwaar de bezoekers konden doorklikken naar de enquêtewebsite 

en de vragenlijst. De online enquête en de dataverzameling voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2006 werd verzorgd door een extern ICT-bedrijf, KPsoft, dat 

over de nodige ervaring beschikt inzake online surveys. Naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen hebben we aan de partijen gevraagd om, in de mate van het 

mogelijke, de banner eveneens te plaatsen op de lokale afdelingssites. Dit was voor sommige 

partijen praktisch moeilijk te organiseren. Uiteindelijke hebben vier partijen, SP.A, CD&V, 

VLD en Groen!, de banner zowel op de nationale als de lokale afdelingssites verspreid. Deze 

vier partijen werkten op het moment van de survey met een content management systeem 

voor de lokale afdelingen, waardoor het gemakkelijk wordt informatie centraal ter 

beschikking te stellen. 

Omwille van praktische redenen hebben we ons in dit onderzoek beperkt tot de 

parlementaire politieke partijen. Op het moment van de campagne waren 13 politieke 

partijen vertegenwoordigd in een nationaal of regionaal parlement, waarvan slechts twee 

partijen, de Mouvement Réformateur en het Front National weigerden om mee te werken 

aan de online survey in 2006. In totaal hebben 11 politieke partijen meegewerkt aan de 

survey, waarvan 8 Vlaamse partijen en 3 Franstalige partijen. Het Vlaams Belang had er voor 

gekozen om de banner niet te plaatsen op de website zelf, maar wel op te nemen in de 

elektronische nieuwsbrief van de partij. Groen! heeft naast het plaatsen van de button op de 

nationale en lokale afdelingssites de banner eveneens verspreid via de e-nieuwsbrief. Later 
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bleek dat nieuwsbrieven meer effectief zijn in het rekruteren van respondenten dan louter het 

plaatsen van een banner op de site. Omwille van de verschillende methodologie en het 

onevenwicht in de data hebben we geopteerd om voor bepaalde analyses de respondenten te 

weren die niet via een partij- of kandidaatwebsite komen. Eenmaal men iets op het internet 

heeft geplaatst, bestaat er een kans (en dit is meteen de grote kracht van het internet) dat dit 

op verschillende manieren verspreid wordt en zo een eigen leven gaat leiden. Dit hebben we 

eveneens ondervonden voor onze internetsurvey. Negenendertig respondenten hebben hun 

weg naar de enquête gevonden via een blog, portaalsite of zoekmachine. Tabel 1 geeft een 

overzicht van de partijen en hun websites, het gemiddelde aantal unieke bezoekers per dag 

tijdens de campagneperiode en het aantal respondenten dat de vragenlijst helemaal heeft 

ingevuld. 

 

Tabel 1. Partijwebsites die deelnamen aan het onderzoek 

Partij Taal Website Unieke bezoekers per 
dag  september 2006* 

survey 
2006 

Partij websites 
Sp.a Ned s-p-a.be 4604 357 
Spirit Ned spirit.be 1060 133 
CD&V Ned cdenv.be 1600 346 
N-VA Ned n-va.be 2003 270 
VLD/ Open VLD Ned vld.be - 247 
Vivant N+F vivant.be -   30 
Groen! Ned groen.be 993 293 
Vlaams Belang Ned Vlaamsbelang.be - - 
PS Fr ps.be 6000 185 
CdH Fr lecdh.be -   76 
Ecolo Fr ecolo.be 810 274 
MR Fr mr.be - - 
Front National Fr frontnational.be - - 

Niet van partij websites 
Extreem rechts/ 
Groen 

Ned 
 

Mailinglijsten 
nieuwsbrief 

 721 

Vlaams Belang Ned Website kandidaat  157 
Varia Ned en 

Fr 
Zoekmachines, 
blogs, portaalsites 

  36 

Varia Ned Mailinglijsten 
politieke partij 

  

Totaal    3126 

*Gemiddeld aantal unieke bezoekers/dag gedurende de maand september 2006, bron: webmasters 
van de politieke partijen, interview september 2006 (verkiezingscampagne). Unieke bezoekers worden 
slechts één keer geteld, ongeacht het aantal keer zij de website per dag bezoeken. Unieke bezoekers 
worden geïdentificeerd aan de hand van het IP-nummer. 

 

 

achterhoofd hebben we besloten om voor de websurvey naar aanleiding van de federale 

verkiezingen 2007 enkel de Vlaamse partijen mee op te nemen. Ondanks de geleverde 

inspanningen waren de Franstalige partijen minder enthousiast om mee te werken aan het 

onderzoek. Daarenboven is gebleken dat de Franstalige respondenten in deze survey minder 

bereid waren om persoonlijke informatie of informatie over de politieke voorkeur mee te 

delen. In 2007 weigerde Vlaams Belang terug om de banner op de website te plaatsen. 
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Aangezien we ervoor gekozen hadden om rekrutering via e-nieuwsbrieven en mailinglijsten 

te weren uit de data werken we in 2007 met de data van zeven Vlaamse politieke partijen.  

De online survey Internet en Politieke Partijen (I&PP) 2006 ging 1 september van start en 

werd beëindigd op 8 oktober 2006. Aangezien de focus lag op het website gebruik van 

websites tijdens de verkiezingscampagne werd de survey afgesloten aan het eind van de dag 

van de verkiezingen zelf. Tijdens de onderzoeksperiode hebben 4072 respondenten 

deelgenomen aan de survey, waarvan 3126 personen de vragenlijst ook tot het einde hebben 

doorlopen. Het uitvalscijfer bedraagt 23.6 procent, wat geen slechte score is in vergelijking 

met eerder gedane websurveys met een gemiddelde invulduur van 15 à 20 minuten (Best en 

Krueger 2004).  

We willen nog even benadrukken dat de resultaten van de enquête niet kunnen worden 

doorgetrokken naar de volledige Belgische bevolking, noch naar de volledige online 

populatie. De onderzoekspopulatie van deze survey omvat de bezoekers van de partijwebsites 

die de moeite hebben gedaan deel te nemen aan deze enquête. De gedane uitspraken gelden 

dan ook uitsluitend voor deze groep. Niet alle online partij bezoekers zijn in dezelfde mate 

geneigd om mee te werken aan een websurvey. Gezien onze specifieke onderzoeksvragen was 

een online survey echter de enige aangewezen onderzoeksmethode. We kunnen schatten dat 

ongeveer vijf procent van de volwassen Belgische bevolking een of meerdere partijwebsites 

heeft bezocht tijdens de campagneperiode. Als we deze steekproef verder willen opdelen naar 

partijvoorkeur, de bezochte website en socio-economische achtergrond zouden we een 

enorme survey hebben moeten uitvoeren. We zouden bijvoorbeeld kunnen schatten dat 

ongeveer 40 000 mensen de partij website van Groen! hebben bezocht, waarna we grofweg 

een algemene bevolkingssurvey met 12 000 respondenten zouden moeten hebben om 

informatie over een voldoende aantal online Groen! bezoekers te hebben. Het is duidelijk dat 

omwille van praktische en financiële redenen een dergelijke survey niet mogelijk is.  

Een zelfselectie survey was daarom de enige aangewezen methode om het informatie 

zoekgedrag van partijwebsite bezoekers op een gedetailleerde manier te onderzoeken. De 

keerzijde van deze onderzoeksmethode is dat in dit selectieproces hoger opgeleiden en 

kiezers met een sterke partijvoorkeur meer kans hebben om oververtegenwoordigd te zijn. 

Deze oververtegenwoordiging moet echter ook niet worden overschat. Ongeveer 66 procent 

van alle respondenten uit de I&PP survey geeft aan hoger (of universitair) onderwijs te 

hebben genoten. Uit de Sociale en Culturele Verschuivingen survey van Vlaanderen blijkt dat 

55 procent van de mensen die het internet gebruikt voor het opzoeken van politieke 

informatie hoger opgeleid is. Het verschil tussen beide survey data blijkt dus al bij al niet zo 

veel van elkaar te verschillen.  

 

 

5 Resultaten 

5.1 Wie bezoekt de websites van politieke partijen? 

De algemene daling van het politieke engagement in de Westerse democratieën, de daling 

van het partijlidmaatschap en de populariteit van het internet hebben geleid tot heel wat 

politieke en theoretische discussies over de invloed van het internet op de politieke 

participatie van burgers. Hoge verwachtingen zijn gerezen over de mogelijkheden van het 
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internet voor (het stimuleren van) politieke participatie. Websites kunnen voor politieke 

partijen een belangrijk communicatie-instrument vormen. Het internet biedt aan partijen tal 

van mogelijkheden om burgers politiek te informeren, te mobiliseren en te engageren. De 

vraag die niet alleen onderzoekers, maar ook de politieke partijen bezighoudt en aanbelangt, 

is wie nu juist deze partijsites bezoekt. Slagen de partijen er in om via hun website nieuwe 

groepen aan te trekken die traditioneel minder in het politieke gebeuren betrokken zijn en 

die niet worden bereikt via de traditionele media? De data van de I&PP survey geeft aan dat 

dit slechts gedeeltelijk het geval is. De partijwebsites worden hoofdzakelijk bezocht door 

diegenen die reeds in zekere mate geïnteresseerd zijn in het politieke gebeuren. Om inzicht te 

krijgen in de selectiviteit van deze groep maken we een vergelijking met de 

internetgebruikers die regelmatig het internet gebruiken voor politieke doeleinden. Daarvoor 

doen we een beroep op de Sociale en Culturele Verschuivingen (SCV) survey 2005. Deze 

enquête wordt jaarlijks georganiseerd door de Administratie Planning en Statistiek van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het kader van deze survey werden in het 

voorjaar van 2005, 1424 respondenten tussen 18 jaar en 85 jaar face-to-face bevraagd. Deze 

data kunnen als representatief worden beschouwd voor de volwassen populatie van 

Vlaanderen. Aangezien we niet beschikken over survey data waarin het politieke 

internetgebruik wordt bevraagd voor de gehele Belgische bevolking, gebruiken we de 

Vlaamse politieke internetgebruikers als referentiegroep. In de SCV survey wordt het 

politieke internetgebruik gemeten aan de hand van de volgende items: het opzoeken van 

informatie over de actualiteit en politiek, opzoeken en downloaden van overheidsinformatie, 

downloaden en het gebruiken van formulieren en aanvragen op overheidswebsites en het 

contacteren van politici en overheidspersoneel. In tabel 2 vergelijken we de resultaten van 

ons eigen onderzoek, met de groep SCV-respondenten die regelmatig het internet gebruiken 

om politieke informatie op te zoeken. 

 

Tabel 2. Respondenten I&PP 2006 en politieke internetgebruikers (in %) 

 Nederlandstalige 
respondenten 
I&PP survey 
 

Franstalige 
respondenten 
I&PP survey 
 

Onliners die het 
internet gebruiken 
voor het opzoeken 
van politieke 
informatie en e-
government (SCV)  

Geslacht 
Vrouw 30.24 24.86 39.1 
Man 69.76 75.14 60.9 

Leeftijd 

<30 jaar 39.73 39.13 31.4 
30-44 jaar 31.93 36.67 32.5 
45-59 jaar 20.66 18.90 27.8 
>59 jaar 7.68 5.29 8.3 

Opleiding 

Secundair onderwijs of lager 35.29 29.16 44.6 
Hoger of universitair onderwijs 64.71 70.84 55.4 

Bronnen: I&PP survey Nederlandstalige respondenten (n=1,677); I&PP survey Franstalige 
respondenten (n=535); SCV survey (n=338) (vergelijking met de online respondenten die ten minste 
een keer per week het internet gebruiken voor het opzoeken van politieke informatie of e-government). 
Omwille van vergelijkbaarheid werd bij de opdeling naar onderwijsniveau geen rekening gehouden 
met diegenen die nog studeren. De eenheden zijn percentages. 
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Het eerste wat opvalt is dat bij de online partij bezoekers, net zoals het geval is bij de meer 

traditionele vormen van politieke participatie, mannen en hoger geschoolden extreem 

oververtegenwoordigd zijn. Bijna drie kwart van de I&PP respondenten is mannelijk en 

ongeveer twee derde heeft hoger onderwijs genoten. In vergelijking met de politieke 

internetgebruikers uit de SCV-survey zijn onder de bezoekers van partijwebsites meer 

jongeren te vinden, waarbij 39 procent van de respondenten jonger dan 30 jaar is. In 

tegenstelling tot de meer traditionele politieke participatievormen lijken partijwebsites 

eerder succesvol in het aantrekken van een jonger publiek. Het is belangrijk om op te merken 

dat we verder geen noemenswaardige verschillen kunnen terugvinden tussen de 

Nederlandstalige en Franstalige respondenten.  Omwille van eenduidigheid hebben we 

gekozen om voor onderstaande analyses de Franstalige en Nederlandstalige respondenten 

samen te nemen.  

De bezoekers van partijwebsites behoren overduidelijk tot de fervente internetgebruikers. 88 

procent van de respondenten  maakt dagelijks gebruik van het internet. Met het 

internetgebruik bedoelen we het gebruik van het internet thuis, op het werk, op de school, 

dus ongeacht de plaats van gebruik. Als we dit cijfer vergelijken met de Vlaamse politieke 

internetgebruikers (SCV 2005) zien we dat beide groepen even frequent gebruik maken van 

het internet. Beide groepen vertonen echter wel belangrijke verschillen in de 

internetvaardigheden (zie tabel 3). De bezoekers van de partijwebsites beschikken gemiddeld 

over meer internetvaardigheden dan de algemene politieke onliners. Zo heeft ongeveer 40 

procent van de partij bezoekers al eens een webpagina gemaakt, voor de algemene politieke 

internetgebuikers is dit slechts 25 procent. 

 

Tabel 3. Internet vaardigheden van partijbezoekers 2006 in vergelijking met algemene 

politieke internetgebruikers (in %) 

Bezoekers partijwebsites Politieke 
internet- 

gebruikers 

 

Vaak Af en toe Zelden Nooit Ja 
Een zoekmachine gebruiken om 
informatie te vinden 

85.26 10.05 1.40 3.30 99.7 

E-mails met toegevoegde 
bestanden versturen 

71.49 13.86 4.23 10.42 94.1 

Berichten versturen naar 
chatrooms, nieuwsgroepen of 
naar online discussiefora 

18.19 13.53 26.33 41.95 37.9 

Via het internet telefoneren 11.40 30.37 31.81 26.42 18.6 
Peer-to-peer file sharing om 
films, muziek… uit te wisselen 

9.26 9.86 13.58 67.30 24.9 

Een webpagina maken 11.77 12.28 15.67 60.28 25.4 
Een petitie onderteken 13.91 11.86 15.81 58.42 - 

Bron: Bezoekers politieke partijwebsites:  I&PP survey 2006 (n=2212). Politieke internetgebruikers in 
SCV survey 2005 (n=338).  Vier antwoordcategorieën in I&PP; twee (ja/nee) in SCV. Eenheden zijn 
percentages. 

 

 

Om na te gaan of de Belgische politieke partij websites in staat zijn om mensen aan te trekken 

die minder geïnteresseerd zijn in politiek hebben we de respondenten bevraagd in welke 

mate zij op een schaal van 0 tot 10 geïnteresseerd zijn in politiek alsook de politieke 
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participatie van de partijbezoekers tijdens de laatste 12 maanden (zowel on- als offline).  Zo 

blijkt dat de online partijbezoekers tot de meer politiek geïnteresseerden en geëngageerden 

in de maatschappij behoren. De gemiddelde politieke interesse van de partijbezoekers is 8.2 

op een schaal van 0 tot 10, dat is ver boven het gemiddelde van de algemene Belgische 

bevolking. Dat wordt bijzonder duidelijk als we kijken naar het lidmaatschap van de politieke 

partijen. Ongeveer 47 procent van de respondenten geeft aan lid te zijn van een politieke 

partij, voor de algemene populatie is dit ongeveer 6 procent. Dat vertaald zich mede in een 

respondentgroep die in vergelijking met de algemene bevolking bijzonder politiek actief is  

(zie tabel 4). 

 

Tabel 4. Politieke participatie tijdens de laatste 12 maanden – online and offline (in %) 

I&PP 2006  
Online Offline 

Financiële steun aan politieke partij 4.51 18.21 
Financiële steun aan een andere politieke organisatie of doel 3.02 11.24 
Discussie politiek met vrienden, familie, collega’s 10.82 71.02 
Contact opgenomen met politici 22.71 28.61 
Deelgenomen aan een stakingsactiviteit - 8.27 
Deelgenomen aan een betoging - 22.90 
Actief deelgenomen aan een campagne politieke partij 9.10 28.66 
Deelgenomen aan een politieke bijeenkomst, demonstratie - 38.32 

Bronnen: I&PP survey 2006 (n=2212). Politieke participatie tijdens de afgelopen 12 maanden waarbij 
al dan niet (online, offline) gebruik werd gemaakt van het internet. 
 

 

5.2 Partijwebsites als campagne-instrument 

Het internet is voor vele organisaties en partijen een belangrijk campagne-instrument 

geworden, alsook voor de Belgische politieke partijen. Wanneer we kijken naar het aantal 

unieke bezoekers per dag voor de verschillende partijwebsites zien we, in vergelijking met de 

pre-electorale periode, bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers tijdens de 

campagneperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Dit is een substantiële toename 

wanneer we de cijfers vergelijken met de partij bezoekers tijdens de vorige 

verkiezingsperiode (Hooghe & Stouthuysen, 2001; Hooghe & Vissers, 2008). De vraag die 

ons hier interesseert is welke rol partijwebsites spelen in de algemene verkiezingscampagne. 

Voegen zij iets extra toe aan de traditionele campagne? Slagen partijwebsites erin om kiezers 

aan te trekken die niet worden bereikt via de meer traditionele media, zoals televisie, krant 

en radio,... of worden de partijsites eerder gebruikt als aanvullende bron? Beperken de 

websitebezoekers van politieke partijen zich tot één website of surfen zij naar meerdere 

partijwebsites? Om een antwoord te bieden op deze vragen hebben wij een batterij vragen 

over het mediagebruik opgenomen in de vragenlijst. Tabel 5 toont aan dat het bezoeken van 

partijwebsites niet kan worden gezien als een vervanging voor de televisie of de krant als een 

middel om informatie te verzamelen. In vergelijking met de algemene Vlaamse bevolking en 

de subsample van de politieke internetgebruikers, kijken de bezoekers van partijwebsites 

minder naar het nieuws en duidingprogramma’s op de televisie. Politieke internetgebruikers 

(SCV) lezen vaker dagelijks de krant in vergelijking met de partij bezoekers en de algemene 

bevolking. De groep die nauwelijks het nieuws volgt op televisie of in de krant is, behalve 

voor de algemene bevolking wat betreft het lezen van de krant, verwaarloosbaar. Daaruit 
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kunnen we concluderen dat partijwebsites hoofdzakelijk worden gebruikt als aanvulling op 

het politieke nieuws uit andere media. Maken we een onderscheid naar de gebruikte media 

voor het opzoeken van informatie specifiek over de gemeenteraadsverkiezingen, dan zien we 

dat de nationale televisie, de nationale kranten en het internet het meest frequent worden 

gebuikt om verkiezingsinformatie op te zoeken op dagelijkse basis. De helft van de 

partijbezoekers voor de gemeenteraadsverkiezingen zegt hiervoor een beroep te doen op de 

nationale televisie, 40 procent gebruikt hiervoor het internet en 43 procent de nationale 

krant. Ondanks het lokale karakter van de verkiezingen in 2006 blijken de regionale televisie 

en de regionale kranten en magazines niet echt populair te zijn. Verenigingen en organisaties 

zijn duidelijk het minst actief (of efficiënt?) in het doorgeven van verkiezingsinformatie, 62 

procent van de bezoekers van partijwebsites zegt nooit verkiezingsinformatie te hebben 

verkregen via een organisatie waarvan men lid was. 

 

Tabel 5. Mediagebruik en nieuwsconsumptie (in %) 

 Televisie Krant 
 I&PP SCV I&PP SCV 
 Partij- 

bezoekers 
2006 

Politieke 
internet- 

gebruikers 

Algemene 
bevolking 

Partij- 
bezoekers 

2006 

Politieke 
internet- 

gebruikers 

Algemene 
bevolking 

6 à 7 d. 
/week 

42.60 56.2 62.0 40.31 48.8 40.3 

3 à 5 d. 
/week 

37.09 32.0 24.6 28.10 19.2 13.3 

1 à 2 d.  
/week 

10.89 6.5 5.8 15.01 10.9 12.5 

<1 d. 
/week 

4.92 3.3 4.6 8.86 14.5 15.2 

Nooit 4.50 2.1 3.0 7.71 6.5 18.5 

Bronnen: I&PP 2006 (n=12212), Politieke internetgebruikers uit SCV survey (n=338). Algemene 
bevolking: alle respondenten uit de SCV survey (n=1524). 

 

 

Als aan de respondenten wordt gevraagd welk medium het belangrijkste informatiekanaal 

vormt voor de gemeenteraads/federale verkiezingen blijkt het internet veruit het 

belangrijkste medium. Online partijbezoekers behoren tot de frequente internetgebruikers en 

26 procent geeft dan ook aan dat het internet voor hen de belangrijkste informatiebron is 

voor de gemeenteraadsverkiezingen, voor 22 procent van de partijbezoekers in 2006 is dit de 

televisie en voor 18 procent is dat een nationale krant/magazine. Daarnaast zien we ook dat 

partijbezoekers zich niet beperken tot de website van slechts één politieke partij. Tijdens de 

campagneperiode van de gemeenteraadsverkiezingen 2006 bezochten de respondenten 

gemiddeld 3.6 verschillende partijwebsites. Partijwebsites zijn niet de enige online bron om 

informatie over de verkiezingen in te winnen, maar zij vormen voor de bezoekers van 

partijwebsites wel de belangrijkste digitale informatiebron. De nationale website van de 

partij vanwaar men is doorgeklikt naar de vragenlijst is door 80 procent van de 

respondenten, die reeds een beroep heeft gedaan op internet voor verkiezingsinformatie, 

gebruikt geweest om verkiezingsinformatie op te zoeken (zie tabel 6). De lokale afdelingssites 

zijn daarentegen, ondanks het regionale karakter van de verkiezingen, een stuk minder 

populair. En ook hier zien we dat de partijbezoekers zich niet uitsluitend beperken tot één 
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partij, 36 procent van de respondenten in 2006 heeft voor het opzoeken van 

verkiezingsinformatie een beroep gedaan op de nationale website van een andere politieke 

partij en 24 procent heeft dit gedaan voor een (of meerdere) afdelingssite(s) van een andere 

politieke partij.  

 

Tabel 6. Opzoeken van online verkiezingsinformatie (in %) 

 2006 

Nationale website deze politieke partij 80.07 

Website lokale afdeling deze politieke partij 41.60 

Nationale website andere politieke partij 35.85 

Website krant 29.89 

Persoonlijke website kandidaat 27.42 

Website lokale afdeling andere politieke partij 24.22 

Website nieuwszender 24.00 

Website overheid 12.65 

Portaalwebsite (als Yahoo, Tiscali,…) 6.33 

Discussieforum -- 

Blog -- 

Andere website 2.25 

Bronnen: I&PP 2006, meer dan één antwoord mogelijk. Opmerking: Percentages ten opzichte van de 
respondenten die reeds het internet hebben gebruikt voor het opzoeken van verkiezingsinformatie. 
(n=2869). Met deze partij bedoelen we de partij vanwaar men op de vragenlijst is terechtgekomen. 

 

 

Voor ongeveer 41 procent van de respondenten was het de eerste keer dat de partijwebsite 

(waarvan werd doorgeklikt naar de websurvey) werd bezocht. Bij de overige 59 procent was 

de site reeds eerder bezocht. Als we aan de respondenten vragen of het bezoeken van de 

partijwebsite invloed heeft gehad op hun politieke voorkeur, zegt 45 procent van de 

respondenten een zekere invloed te hebben ervaren. Dit is opvallend hoger dan het geval is 

bij onderzoek naar TV en kranten, waar steeds slechts een kleine minderheid bekent enige 

invloed te ervaren. Als we de frequentie van het partijbezoek kruisen met de invloed op de 

politieke voorkeur zien we dat de respondenten die de website voor de eerste keer bezoeken, 

aangeven het minst politiek te zijn beïnvloed. 70 procent van de eerste-keer-bezoekers zegt 

dat het bezoek aan de partijsite geen invloed heeft gehad op hun politieke voorkeur, maar bij 

de regelmatige bezoekers is dit 50 procent.  

Tot dusver kunnen we dus besluiten dat partijwebsites niet kunnen worden gezien als een 

doeltreffend instrument om een nieuw publiek aan te trekken dat niet wordt bereikt via de 

traditionele media. Online partijbezoekers hebben een hoge mate van politieke interesse, 

hebben een sterke partijidentificatie, en zij doen een beroep op ook nog andere 

informatiebronnen naast de partijwebsites zelf. De vergelijking met de politieke 

internetgebruikers uit de Sociale en Culturele Verschuivingen survey (2005) toont aan dat 

deze bevindingen niet zomaar het gevolg kunnen zijn van het zelfselectieproces van de 

respondenten. De resultaten blijken de reinforcement (versterkings) hypothese te 

bevestigen: partijwebsites bereiken vooral diegenen die reeds geïnteresseerd zijn in het 

politieke gebeuren.  
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5.3 Redenen voor het bezoeken van partijwebsites 

Een belangrijk deel van het onderzoek naar de rol van het internet in verkiezingscampagnes 

verwijst naar de interactieve mogelijkheden van het internet. Dit nieuwe medium geeft 

politieke partijen en andere (politieke) organisatie de mogelijkheid om burgers op een 

nieuwe manier te betrekken in het politieke gebeuren. Naast het louter verspreiden van 

informatie biedt het WWW heel wat nieuwe interactieve toepassingen zoals het gebruik van 

e-mails, blogs, chat rooms, discussiefora,… In onderzoek naar de inhoud van partijwebsites 

wordt meestal gewezen op het top-down karakter van partijwebsites en het feit dat partijen 

niet optimaal gebruik maken van deze nieuwe internettoepassingen. De vraag die zich hier 

opdringt is of burgers nu wel echt op zoek zijn naar interactie.  Zo blijkt dat de bezoekers van 

partijwebsites hoofdzakelijk op zoek zijn naar informatie, en niet naar interactie met de 

partij, politici of andere kiezers (zie tabel 7).  Het zoeken van informatie over de 

partijstandpunten, de verkiezingscampagne, en over kandidaten en de politieke partij in het 

algemeen vormen voor beide verkiezingen de belangrijkste redenen voor het bezoeken van 

partijwebsites. De vraag die hier gesteld kan worden is of partij bezoekers, of kiezers in het 

algemeen, gewoon niet geïnteresseerd zijn in politieke interactie of zij juist niet 

geïnteresseerd zijn in interactie met partijen en politici (via de officiële partijsites). Het zou 

ook kunnen dat burgers politieke discussie opzoeken via persoonlijke websites van politici en 

kandidaten of via de meer ‘neutrale’ discussie forums en blogs of dat zij ‘real life’ discussies 

verkiezen boven de internetgemediëerde communicatie. 

 

Tabel 7. Belangrijkste redenen voor het bezoeken van partij websites (in %) 

 2006 

Informatie over de partijstandpunten 52.32 

Informatie over de verkiezingscampagne 39.59 

Informatie over kandidaten  41.66 

Informatie over de politieke partij 27.42 

E-mailen politieke partij 5.8 

Deelnemen aan politieke discussies 6.99 

E-mailen politicus 2.51 

Aanmelden of afmelden als lid van een partij 2.45 

Andere redenen 6.52 

Bronnen: I&PP 2006: n=21212. Eenheden zijn percentages. De som van de percentages is niet 100, 
maar bijna 200, omdat we de twee belangrijkste redenen waarom de respondenten partij websites 
bezoeken, hebben opgeteld.  

 

 

Om een zicht te krijgen op de tevredenheid van de bezoekers werd aan de respondenten 

gevraagd de partijwebsite te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer van 1 tot 10. De 

gemiddelde score komt neer op 6.7/10. Dit is geen slechte score, maar dit cijfer laat duidelijk 

plaats voor verbetering en aanpassing van de huidige partijwebsites. Anderzijds kunnen we 

er ook van uit gaan dat we hier blijkbaar te maken hebben met een eerder kritisch publiek. 
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5.4 Preken  voor de eigen kerk? 

Als we kijken naar de achtergrondkenmerken en het media gebruik van de partijbezoekers is 

het duidelijk dat het hier om een heel selecte groep gaat.  Naast het algemene patroon van de 

partijwebsitebezoekers zijn we ook geïnteresseerd in de partijvoorkeur en de stemvoorkeur 

van de bezoekers van de verschillende partijwebsites. Het informeren van de leden en de 

partijaanhangers is een belangrijke doelstelling van partijsites, maar deze sites kunnen 

daarnaast ook een belangrijke rol spelen in het werven en informeren van nieuwe kiezers en 

de nog ‘twijfelende’ kiezers. Trekken partij websites hoofdzakelijk partijleden en 

partijaanhangers aan of kunnen zij ook supporters van andere partijen aantrekken en kiezers 

die nog geen uitgesproken partij voorkeur hebben? Om een antwoord te bieden op deze vraag 

hebben we aan de respondenten gevraagd of zij reeds besloten hadden op welke partij te 

stemmen tijdens de komende verkiezingen en zo ja, welke partij dan wel. De combinatie van 

beide vragen laat ons toe om de partijbezoekers in te delen in drie verschillende groepen: 

(1) De respondenten die reeds beslist hebben te stemmen op de partij die zij zojuist 

hebben bezocht. 

(2)  De respondenten die reeds beslist hebben te stemmen op een andere partij dan de 

partij waarvan zij de website zojuist hebben bezocht. 

(3)  De respondenten die nog niet beslist hebben op welke partij te stemmen (of die dit 

althans niet wilden bekend maken). 

 

Tabel 8 Partijvoorkeur Vlaamse partijen (in %) 

 Gemeenteraad 
 2000 2006 

Agalev/Groen! 12.4 13.0 
CVP/CD&V 16.3 18.9 
ID21 0.7 - 
Pvda 0.3 - 
SP(.A) 15.5 18.5 
Vlaams Blok 11.7 13.9 
VLD 12.0 10.9 
VU 8.5 -- 
N-VA -- 13.1 
Spirit -- 3.5 
Vivant -- 1.3 
Andere partij 3.2 4.1 
Blanco/niet stemmen 0.9 -- 
Vertel ik liever niet -- 2.8 
Mocht (nog) niet stemmen 15.2 -- 
Weet het niet meer 3.4 -- 

Bronnen: I&PP 2006. Enkel respondenten die afkomstig zijn van partijwebsites, in 2006 enkel 
diegenen die al een partijvoorkeur hebben. Voor 2000: n=1874; voor 2006: n=1537.  Eenheden zijn 
percentages. 
 

 

Tabel 8 (voor de Nederlandstalige partijen) en Tabel 9 (voor de Franstalige partijen) geven 

weer op welke partij de partijwebsitebezoekers beslist hebben te stemmen bij de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. We vinden hier een vrij normale verdeling bij de Vlaamse 

partijen met de hoogste scores voor CD&V en SP.a., gevolgd door Vlaams Belang, N-VA en 
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Groen!. De score van VLD ligt duidelijk lager dan de echte stembusuitslag. Ook als we kijken 

naar het stemgedrag in het jaar 2000 blijken de (toenmalige) CVP en SP de favoriete partijen. 

Hoewel ons onderzoek zeker niet representatief is voor de Belgische bevolking, kunnen we 

dan ook besluiten dat de meeste Vlaamse partijen wel degelijk vertegenwoordigd zijn in onze 

steekproef. Enkel VLD blijft ondervertegenwoordigd. 

Aan Franstalige kant kregen we geen medewerking van MR en dat betekent dat de verdeling 

van de respondenten hier veel minder optimaal is. Er is een bijzonder grote 

oververtegenwoordiging van de Ecolo-kiezers. PS scoort matig en CDH en MR blijven sterk 

ondervertegenwoordigd (zie tabel 9). Ondanks onze inspanningen blijkt de Franstalige 

steekproef dus verre van representatief. 

 

Tabel 9 Partijvoorkeur Franstalige partijen (in %) 

 2000 2006 

Ecolo 33.0 43.3 

FDF   0.7  0.6 

Front National   0.5 0.8 

Parti communiste   0.4 0.2 

PRL /MR   8.6 7.3 

PS 25.2 25.9 

PSC / CDH   7.9 12.3 

PTB   0.9 0.6 

Vivant   0.2 -- 

Andere partij   2.6 3.6 

Blanco   1.0 -- 

Ging niet stemmen   2.1 -- 

Mocht (nog) niet stemmen 11.1 -- 

Weet het niet meer   5.9 -- 

Vertel ik liever niet  -- 5.0 

Bron: I&PP 2006. Enkel respondenten die afkomstig zijn van partijwebsite, in 2006 enkel diegenen 
die al een partijvoorkeur hebben. Voor 2000: n=587; voor 2006: n=496. Eenheden zijn percentages. 

 

 

We hebben al vermeld dat in Vlaanderen alle parlementaire politieke partijen, uitgezonderd 

het Vlaams Belang, hebben deelgenomen aan de websurvey. Dit was niet het geval voor de 

Franstalige partijen. Daarenboven bleek dat de Franstalige respondenten minder geneigd 

waren om persoonlijke informatie of informatie over hun politieke voorkeur vrij te geven. 

Aangezien het voor onderstaande analyses belangrijk is een min of meer een representatieve 

steekproef te hebben van de partijbezoekers van de verschillende politieke partijen hebben 

wij de analyses over de politieke voorkeur van de respondenten beperkt tot de bezoekers van 

de Vlaamse partij websites (zie tabel 10 en 11).  

Tabel 10 toont dat 57 procent van de respondenten tijdens de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen reeds besloten had te stemmen op de partij waarvan de website 

zojuist was bezocht. Een andere 25 procent had beslist te stemmen op een andere politieke 

partij en 18 percent van de Vlaamse partij bezoekers had op het moment van de survey nog 

niet beslist op welke partij te stemmen tijdens de komende verkiezingen. Deze verhoudingen 

verschillen lichtjes voor de federale verkiezingen.  
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Tabel 10 Bezoekers (Vlaamse) Politieke Partij websites (in %) 

 Beslist te stemmen 
op dezelfde partij 

Beslist te stemmen 
op een andere partij 

Nog niet 
beslist 

N 

bezoekers 2006 57.14 25.00 17.86 1,652 

Bronnen: I&PP 2006 n=1,677 (tot en met de verkiezingsdag 8/10/2006), ontbrekende waarden=25; 
Totaal aantal respondenten uitgezonderd de Franstalige politieke partijen, respondenten gerekruteerd 
via nieuwsbrieven, mailingletters en zoekmachines. Eenheden zijn percentages.  

 

 

Partijwebsites worden dus niet exclusief bezocht door partijbezoekers. Supporters van andere 

partijen alsook de onbesliste kiezers vinden hun weg naar verschillende partijwebsites.  

Partijwebsites doen meer dan enkel preken voor de eigen kerk. Tot in zeker mate worden 

partijwebsites inderdaad bezocht door een publiek dat reeds is overtuigd. We kunnen 

schatten dat in onze steekproef ongeveer 60 procent van alle respondenten tot deze categorie 

hoort. Maar de overige 40 procent lijkt niet op zoek te zijn naar bevestiging, zij zijn vooral op 

zoek naar nieuwe informatie over andere politieke partijen.      

We kunnen ook nagaan of bovenvermelde groepen inderdaad ook echt van elkaar verschillen. 

Om te achterhalen welke karakteristieken kenmerkend zijn voor de partijbezoekers met een 

verschillende kiesintentie doen we een beroep op een binomiale logistische regressie analyse. 

We hebben drie aparte analyses uitgevoerd voor beide verkiezingscampagnes: een analyse 

per electorale groep, nl. de kiezers die reeds beslist hadden te stemmen op de partij die zij 

zojuist hadden bezocht, de kiezers die reeds beslist hadden te stemmen op een andere partij, 

tenslotte de kiezers die nog niet beslist hadden op welke partij te stemmen.  In alle drie de 

modellen werden dezelfde onafhankelijke variabelen gebruikt (zie tabel 11). De afhankelijke 

variabele is een dichotome variabele dat weergeeft of de respondent behoort tot een van de 

drie electorale groepen die we hebben onderscheiden. De verschillende analyses voorspellen 

de kans dat iemand behoort tot een van de drie electorale groepen (partijaanhangers, andere 

partij, nog niet beslist). 

De onafhankelijke variabelen die werden gebruikt in de modellen zijn de dag van de 

verkiezingscampagne (0=1 september tot 37=9 oktober), sociodemografische 

achtergrondkenmerken, nl. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de frequentie van het 

mediagebruik. Het mediagebruik werd gemeten aan de hand van een metrische variabele die 

de frequentie meet van het kijken naar het nieuws en politieke duidingprogramma’s op de 

televisie en het lezen van de krant, op een schaal van 1 (nooit) tot 6 (elke dag). Voor het 

internetgebruik werd de frequentie van het algemene internetgebruik gemeten, dit is het 

algemene internetgebruik op het werk, op school, thuis opgenomen, gaande van minder dan 

één keer per maand (=1) tot elke dag (=6).  We hebben ook de internetvaardigheden mee 

opgenomen in de analyse waarvoor we een somschaal hebben gecreëerd die bestaat uit de 

volgende items:  het gebruiken van zoekmachines, het verzenden van e-mails, berichten 

versturen naar een chatroom of blog, het tekenen van petities, online telefoneren, peer-to-

peer file sharing en het maken van webpagina’s (zie ook tabel 3).  Om zeker te zijn dat de 

mogelijke verschillen tussen de verschillende electorale groepen niet volledige te verklaren 

zijn door verschillen in politieke interesse en partijlidmaatschap, hebben we beide 

controlevariabelen mee opgenomen in het model. Politieke interesse werd gemeten aan de 

hand van een 10-punten schaal waarbij 0 staat voor helemaal niet geïnteresseerd en 10 staat 

voor heel sterk geïnteresseerd in politiek. De variabele lidmaatschap van een politieke partij 
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is opgedeeld in vier antwoordcategorieën: (1) Actief lid (heeft dit jaar aan één of meer 

activiteiten deelgenomen), (2) passief lid (lidmaatschap betaald, maar aan geen enkele 

activiteit deelgenomen), (3) Geen lid en (4) Geen lid meer (Zie Appendix voor meer 

gedetailleerde informatie over de variabelen). Het effect van de onafhankelijke variabelen op 

de afhankelijke variabele wordt weergegeven aan de hand van odds ratios (Exp B).  

 

Tabel 11 kiesintentie van de online partijbezoekers tijdens de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2006 

 Stemmen voor zelfde 
partij 

Stemmen voor andere 
partij 

Nog niet 
beslist 

Verkiezingsdag 0.999 1.004 0.996 
Geslacht    
Man 0.917 1.980*** 0.490*** 
Vrouw (a) 1 1 1 
Leeftijd 0.991 1.006 1.009 
Opleiding    
Hoger/universitair ond. 0.941 1.080 0.976 
Secundair of lager ond. 1 1 1 
Student 0.646** 1.528 1.179 
Geen student (a) 1 1 1 
Media gebruik    
TV 1.003 1.079 0.881* 
Krant 1.054 0.980 0.946 
Internet 1.013 0.903 1.060 
Politieke interesse 1.065* 1.165*** 0.813*** 
Internetvaardigheden 1.048 0.946 0.984 
Partijlidmaatschap    
Actieve leden 4.282*** 0.549*** 0.030*** 
Passieve leden 2.857*** 0.682 0.213*** 
Geen lid meer 0.843 1.200 1.101 
Geen lid 1 1 1 
!! 217.15*** 73.09*** 360.46*** 
df  13 13 13 
McFaden’s pseudo- R! 0.1023 0.0415 0.2609 

Bron: I&PP survey 2006 n=1,677, ontbrekende waarden=236 Het model bevat enkel respondenten die 
via Vlaamse partij websites warden gerekruteerd voor de websurvey. De afhankelijke variabele die 
betrekking heft op de kiesintentie van de respondent is een dichotome variabele (1=ja, en 0=nee).  
Eenheden zijn odds ratios (Exp !). ***=p<0.001; **=p<0.01; *=p<0.05.  (a): referentie categorie.  

 

 

De analyseresultaten in tabel 11 geven een verschillend patroon aan voor de drie electorale 

groepen tijdens de campagneperiode van de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Als we kijken 

naar de grootste groep, nl. de respondenten die reeds beslist hadden te stemmen op dezelfde 

partij waarvan zij de website zojuist bezocht hadden, dan zien we dat dit model een 

verklarende variantie heeft van 0.10 (McFaden’s pseudo-R!). Zoals verwacht hebben (zowel 

actieve als passieve) partijleden een grotere kans om te stemmen voor de partijsite die zij 

zojuist hebben bezocht. De respondenten met een hoge mate van politieke interesse hebben 

eveneens een grotere kans om een duidelijke kiesvoorkeur te hebben. Studenten daarentegen 

behoren significant minder tot deze groep, daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat 

de meesten onder hen ook voor de eerste keer gaan stemmen. Het model voor de tweede 

groep, nl. de partijbezoekers die op het moment van de survey reeds beslist hadden te 

stemmen voor een andere partij dan de partij waarvan ze de website zojuist hadden bezocht, 
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is duidelijk heel wat zwakker met een verklarende variantie van slechts 0.04 (McFaden’s 

pseudo-R!). Hier vinden we significant minder partijleden terug en meer mannen dan 

vrouwen. Deze groep lijkt ook hoger te scoren op politieke interesse. 

Het laatste model is meteen ook het sterkste model. Het model verklaart 25 procent van de 

variantie in de afhankelijke variabele. Dat is een opvallend hoog cijfer. Eerst en vooral zien 

we dat het moment in de verkiezingscampagne waarop de partijwebsite wordt bezocht geen 

significant effect heeft op de afhankelijke variabele. Dit impliceert dat respondenten die een 

partijsite hebben bezocht in het begin van de campagne, op 1 september, evenveel kans 

hebben om nog niet te weten op wie te stemmen als kiezers die de partijsite hebben bezocht 

de dag voor de verkiezingen. Dit is in lijn met eerder gedaan onderzoek waaruit blijk dat de 

stemintentie of partijvoorkeur van kiezers niet gevormd wordt tijdens de 

verkiezingscampagne zelf (Hooghe en Teepe 2007). Daarnaast is het ook opvallend dat, in 

vergelijking met vorige modellen, in deze groep vrouwen het sterkst vertegenwoordigd zijn. 

In zekere mate kan dit te wijten zijn aan het feit dat bij het invullen van vragenlijsten, 

vrouwen in het algemeen vaker de antwoordcategorieën “ik weet het niet” of “ik heb nog niet 

beslist” gebruiken dan mannen (Mondak en Anderson 2004).   

Als we alle drie de modellen vergelijken zien we dat de traditionele achtergrondkenmerken 

zoals leeftijd of opleidingsniveau niet significant zijn. Dit geeft aan dat de bezoekers van 

partijwebsites, ongeacht hun kiesintentie, hoger opgeleide kiezers zijn die frequent gebruik 

maken van het internet en die in vergelijking met de modale burger over meer 

internetvaardigheden beschikken. 

 

 

6 Conclusie 

Analyse van de I&PP survey naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 

toont aan dat politieke partijwebsites bezocht worden door een zeer specifieke electorale 

groep. Politieke partijwebsites trekken hoofdzakelijk hoger geschoolden, mannen en mensen 

met een sterke politieke interesse aan. Een aanzienlijk deel van de respondenten (47 procent) 

is lid van een politieke partij, dit is een enorme oververtegenwoordiging als we vergelijken 

met de algemene Belgische bevolking waarvan slechts 6 procent partijlid is. Onze 

bevindingen lijken dus eerder in de lijn te liggen van de versterkingshypothese.  

Onze tweede onderzoeksvraag was of partijsites erin slagen om een nieuw publiek aan te 

trekken of dat zij hoofdzakelijk worden bezocht door partijleden en partijaanhangers. De 

resultaten tonen aan dat we de bezoekers van partijwebsites duidelijk kunnen opdelen in 

twee segmenten. Aan de ene kant hebben we de vaste partijsupporters die op zoek zijn naar 

bijkomende specifieke informatie over ‘de eigen’ partij. Anderzijds hebben we de kiezers die 

op zoek zijn naar informatie over andere partijen dan de partij die hun stemvoorkeur geniet 

en de kiezers die nog niet beslist hebben op welke partij te stemmen. Beide groepen hebben 

verschillende kenmerken. De partijsupporters scoren extreem hoog op politieke interesse en 

in deze groep vinden we hoofdzakelijk mannen terug. De andere groep daarentegen is minder 

in politieke geïnteresseerd en hier zijn, in tegenstelling tot bij de vorige groep, de vrouwen 

sterker vertegenwoordigd. Zo komt naar voor dat een kleine 60 procent van de 

partijbezoekers behoort tot de partijaanhangers, waarbij de overige 40 procent behoort tot de 
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‘pluralistische’ informatiezoekers. Gegeven de zelfselectiviteit in onze dataverzameling 

moeten deze cijfers eerder worden gezien als een eerste indicatie, waarbij we zelfs kunnen 

verwachten dat in de realiteit beide groepen gelijk vertegenwoordigd zijn. Wat betreft de 

Sunstein-hypothese over segmentatie en groepspolarisatie kan onze conclusie zijn dat, al 

naargelang wat men verkiest, het glas halfvol of halfleeg is. Partij websites zijn inderdaad een 

belangrijk instrument voor intra-partij communicatie, en zij worden tot op zekere hoogte ook 

bezocht door partijleden en partijsupporters. Maar, in tegenstelling tot de vrees van 

sommigen, blijkt dat partijwebsites eveneens worden bezocht door internetgebruikers die 

voor zichzelf reeds hebben uitgemaakt te stemmen op een andere partij, of door kiezers die 

tijdens de campagneperiode nog niet hebben beslist op welke partij te stemmen.  

We hopen dat we in dit hoofdstuk hebben gedemonstreerd dat er meer dan één antwoord is 

op de vraag of de online aanwezigheid van politieke partijen nu al dan niet leidt tot politieke 

segmentatie. Al bij al is segmentatie geen kenmerk dat kan worden onderzocht op het niveau 

van de websites zelf of de informatie die wordt aangeboden op de sites. Segmentatie is een 

kenmerk van het informatiezoekgedrag van de internetgebruikers zelf. Sommige websites 

lenen er zich beter toe om selectief informatie op te zoeken, maar uiteindelijk zijn het de 

gebruikers zelf die een specifieke informatiestrategie hanteren. In de studie van 

internetgebruik op individueel niveau vormt de representativiteit van de data de grootste 

uitdaging. Desondanks is het duidelijk dat studies die het effect van partijwebsites willen 

nagaan zich niet mogen beperken tot inhoudsanalyse van de websites zelf. Het is belangrijk 

ook de gebruikerszijde mee op te nemen in het verhaal, niettegenstaande alle 

methodologische problemen die hierbij komen kijken. 

Onze studie toont aan dat we verschillende groepen partijbezoekers kunnen onderscheiden 

met verschillende noden en informatiezoekpatronen. De verschillende interactiepatronen 

tussen de informatie op de partijsites en de gebruikerskenmerken maakt dat het bezoeken 

van partijsites voor deze verschillende electorale groepen ook andere politieke consequenties 

heeft. 

 




