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Een typologie van jonge nieuwsgebruikers
in een multimediaal landschap

Deze studie analyseert aan de hand van een survey bij 1200 Vlaamse en Neder-
landse jongeren en jongvolwassenen (15 t/m 34 jaar) welke types van jonge nieuws-
gebruikers onderscheiden kunnen worden op basis van hun tijdsbesteding aan
combinaties van nieuwsplatformen.

Introductie

Een blik op het huidige Europese medialandschap toont een door sociale en techno-
logische veranderingen divers, competitief, en snel evoluerend landschap. Hier-
binnen is een belangrijke plaats voorbehouden voor nieuwsberichtgeving, een func-
tie die als cruciaal beschouwd wordt om burgers met de samenleving verbonden te
houden (Habermas, 1962; Robinson & Levy, 1986; Schudson, 1995). Digitalisering,
convergentie, en fragmentatie van nieuwsmedia aan aanbodzijde en veranderende
levensstijlen aan publiekzijde hebben echter voor een aantal verschuivingen
gezorgd in de manier waarop nieuws geconsumeerd wordt. Dit komt het duidelijkst
tot uiting in de nieuwsgedragingen van jongeren en jongvolwassenen (Stimule-
ringsfonds voor de Pers, 2007; CBS, 2009).

Op basis van data van de European Social Survey 2004/05 toonden Elvestad &
Blekesaune (2008) aan dat in Noord-Europese of democratisch corporatistische lan-
den (zoals Nederland en België) leeftijd een belangrijke determinant is in het verkla-
ren van krantenleesgedrag: hoe ouder, hoe meer tijd gespendeerd wordt aan het
lezen van kranten. Deze trend werd ook teruggevonden in een Europese crossnatio-
nale analyse gebaseerd op de Eurobarometer survey (Lauf, 2001). Deze studie
onderscheidde leeftijd en geboortejaarcohorteffecten1 als de belangrijkste discrimi-
nerende voorspellers voor het dagelijks of niet-dagelijks lezen van kranten. Meer
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specifiek verwijst Peiser (2000) naar een ‘cohort replacement effect’: een toene-
mend aantal jongeren leest minder frequent in contrast met een afnemend aantal
ouderen die meer lezen. Bij gebrek aan vergelijkbare, longitudinale, crossnationale
Europese data die het nieuwsgedrag van jongeren en jongvolwassenen meet, doen
we een beroep op Amerikaanse cijfers van het Pew Research Center (2008) om na
te gaan of de dalende trend, gevonden in het krantenleesgedrag van jonge nieuws-
gebruikers, zich ook voordoet bij het raadplegen van nieuws via televisie. Hoewel
televisie nog steeds de meest geraadpleegde nieuwsbron is met 70% van de Ameri-
kaanse volwassenen die aangeven het meeste nationaal en internationaal nieuws via
televisie te krijgen, in vergelijking met 40% via het internet en 35% via kranten,2

blijkt er een tweevoudige tendens waarneembaar wanneer we deze data longitudi-
naal analyseren: enerzijds stellen we een daling vast voor kranten en televisie, res-
pectievelijk van 50% en 80% in 2003 naar 35% en 70% in 2008, anderzijds is er
een stijging voor online nieuws van 20% in 2003 naar 40% in 2008 (Pew Research
Center, 2008). Voor Amerikanen onder de 30 blijkt internet eind 2008 echter een
geduchte tegenstander voor televisie als belangrijkste nieuwsbron: bijna 60% zegt
het meeste nationaal en internationaal nieuws online te raadplegen (een stijging in
vergelijking met slechts 34% in 2007); eveneens 60% bevestigt dit voor televisie-
nieuws (ten opzichte van nog 86% in 2007) (Pew Research Center, 2008). Uit een
recent Nederlands surveyonderzoek (Drok & Schwartz, 2009) bij 1000 jonge
nieuwsgebruikers (15-29 jaar), bleek echter dat televisie, met een gemiddelde van
36 minuten per dag, het medium blijft waaraan de meeste tijd voor nieuws gespen-
deerd wordt, gevolgd door radio (22 minuten), en krant (12 minuten). Tijdsbeste-
ding aan nieuws via de krant laat zich vervolgens onderverdelen in betaalde dagbla-
den (4 minuten), gratis kranten (5 minuten), en online kranten (3 minuten). Gelijk-
lopend aan Amerikaanse studies vond deze studie ook dat in vergelijking met tradi-
tionele nieuwsmedia gebruik van online nieuwsmedia (bijv. nieuwssites, videosha-
ringsites, online kranten/dagbladsites en weblogs) een forse vlucht heeft genomen:
ongeveer de helft van de respondenten bevestigde dat hun online nieuwsgebruik
toegenomen was de voorbije twee jaar. Een toename van lectuur van betaalde dag-
bladen gold voor 35%, van gratis kranten voor 45%. Ongeveer 60% stelde echter niet
meer of minder tijd aan nieuws via televisie te besteden.

Hoewel deze jonge nieuwsgebruikers het belangrijk vinden op de hoogte te zijn
van de actualiteit, ervaren ze de manier waarop deze actualiteit door traditionele
nieuwsmedia wordt gebracht als onaantrekkelijk (Costera Meijer, 2007; Raeymaec-
kers, 2003; Beekhoven & Van Wel 1998; Huang, 2009). Met nieuws dat toeganke-
lijk wordt gemaakt via een waaier aan offline en vooral online platformen, ontpopt
de jonge nieuwsgebruiker zich meer en meer tot een ‘nieuwsgrazer’ die verschil-
lende platformen combineert op zoek naar het nieuws van eigen keuze (Pew
Research Center, 2010). De toenemende vraag naar op maat gemaakt, zelfgeselec-
teerd nieuws, waarbij elke nieuwsgebruiker zelf kan bepalen welk nieuws wanneer
beschikbaar moet zijn, reflecteert de gejaagde levensstijl van jongeren en jong-
volwassenen, die opleiding, jobs, sociale netwerken, hobby’s, enzovoort combineren
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binnen een beperkt tijdskader (Costera Meijer, 2007; Huang, 2009). Dit nieuwsge-
drag waarbij individuen meer controle hebben over hun nieuwsselectie en daarbij
makkelijk ‘oninteressant’ nieuws kunnen vermijden, draagt echter het risico in zich
kenniskloven te creëren (Tewksbury & Althaus, 2000; Tewksbury, 2003; Schoen-
bach, De Waal & Lauf, 2005). Geïndividualiseerd nieuwsgedrag kan bovendien ook
funest zijn voor het degelijk functioneren van een gemeenschappelijke publieke
sfeer, omdat het generieke nieuwsmenu dat door traditionele nieuwsmedia wordt
aangeboden op deze manier steeds meer wordt gedeeld door steeds kleinere groe-
pen burgers (Tewksbury, 2005).

Deze studie vormt een eerste verkennend luik binnen een onderzoek naar plat-
formspecifieke nieuwsgedragingen en -verwachtingen van jonge nieuwsgebruikers.
Dit onderzoek wil via een multimethodische opzet een verklarend model opstellen
voor het multimediaal nieuwsgebruik van jongeren en jongvolwassenen in Vlaande-
ren en Nederland. Vertrekkend vanuit de tendensen die aangeven dat traditionele
nieuwsmedia de aansluiting met jonge nieuwsgebruikers aan het verliezen zijn ten
voordele van digitale nieuwsplatformen, en de bevinding dat jonge nieuwsgebrui-
kers in toenemende mate een mix van mediaplatformen in combinatie gebruiken,
zal deze explorerende studie zich focussen op het gecombineerd gebruik van traditi-
onele en online nieuwsplatformen in het nieuwsmediadieet van jonge nieuws-
gebruikers.

Theoretisch kader

Aan theorieën rond media-adoptie en -gebruik ligt de uses & gratifications-traditie ten
grondslag: namelijk mediagebruikers maken actief een keuze tussen de verschil-
lende mediaplatformen die hen omringen op basis van de eigen behoeften en de
functies die de verschillende media hierbij voor hen vervullen (Katz, Blumler &
Gurevitch, 1974; Rosengren, 1974; Palmgreen & Rayburn, 1979). De zgn. displace-
ment hypothese stelt hierbij dat individuen beperkingen hebben qua tijd en budget
en dus genoodzaakt zijn te kiezen tussen de verschillende media, die het best hun
specifieke noden bevredigen (Dimmick, Kline & Stafford, 2000; McCombs &
Nolan, 1992). Adoptie van een nieuw medium dat beter tegemoetkomt aan deze
noden, gaat volgens deze theorie automatisch ten koste van het gebruik van een
bestaand medium, omdat middelen die aan één medium worden besteed niet meer
beschikbaar zijn voor een ander medium (Dimmick et al., 2000; Kayany & Jelsma,
2000). Gevolgen voor de reeds bestaande media kunnen bestaan uit exclusie, ver-
vanging, of verschuiving, waarbij het nieuwe medium een aantal functies over-
neemt van het traditionele medium (Dimmick et al., 2000). Een andere manier om
de relatie tussen traditionele en online media te analyseren is vanuit de optiek van
de zgn. media complementarity hypothese, die stelt dat individuen traditionele en
online media op een complementaire manier gebruiken. Zo vond Dutta-Bergman
(2004) dat het online zoeken naar nieuws binnen een bepaald inhoudspecifiek
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domein, bijvoorbeeld sport, politiek, economie en financiën, enzovoort, ook het
gebruik van traditionele mediaplatformen hiervoor stimuleert. De bevinding dat
online en traditionele nieuwsmedia complementair gebruikt worden, werd ook in
andere studies bevestigd (Althaus & Tewksbury, 2000; Stempel, Hargrove & Bernt,
2000; Robinson, Kestnbaum, Neustadtl & Alvarez, 2000). Hoewel in de studie van
Stempel et al. (2000) een daling in gebruik van traditionele nieuwsmedia werd vast-
gesteld binnen de periode 1995-1999, bleek dit niet het gevolg van de adoptie van
het internet. Internetgebruikers bleken juist meer geneigd om kranten en radio-
nieuws te raadplegen dan niet-internetgebruikers. Voor televisienieuws bleek er
geen significant verschil tussen gebruikers en niet-gebruikers van internet. Ook Alt-
haus en Tewksbury (2000) vonden in hun analyse van online en traditioneel
nieuwsgebruik in een studentenomgeving bewijs dat het gebruik van internet voor
nieuwsconsumptie positief gelieerd is met het lezen van de gedrukte krant. Hoewel
er geen duidelijk verband was tussen het gebruik van internet als nieuwsbron en het
kijken naar televisienieuws kwamen zij tot de vaststelling dat niet zozeer nieuws-
programma’s kijkers verliezen aan het internet, maar wel entertainmentpro-
gramma’s. Niettemin blijkt uit een aantal studies dat het internet voor sommige
specifieke functies geprefereerd wordt. Zo vonden Dimmick, Chen en Li (2004) dat
internet als nieuwsbron als superieur beschouwd wordt voor het krijgen van nieuws
dat in een druk tijdschema past of voor het krijgen van een divers nieuwsaanbod.
Daarnaast, vonden Flavian en Gurrea (2009) dat krantenlezers het digitale kanaal
verkiezen boven de papieren krant wanneer ze op zoek zijn naar up-to-date nieuws.
Verder, kwamen Althaus en Tewksbury (2000) tot de conclusie dat de studenten die
het vaakst internet gebruiken dit medium minstens vergelijkbaar of misschien zelfs
superieur beschouwen aan traditionele nieuwsmedia.

Kortom, de literatuur levert bewijs voor het complementair gebruik van traditio-
nele en online nieuwsplatformen, waarbij voor sommige specifieke functies het
internet als superieur nieuwsplatform wordt beschouwd, vooral bij jonge nieuwsge-
bruikers. Echter, het antwoord op de vraag welke verschillende traditionele en
online nieuwsmedia in combinatie met elkaar gebruikt worden en hoe de onder-
linge verhoudingen liggen qua tijdsbesteding aan deze platformen, zijn we in onze
literatuurstudie niet tegengekomen. In tegenstelling tot voorgaande studies die de
relaties tussen traditioneel en online nieuwsmediagebruik nagaan door deze
nieuwsmedia afzonderlijk te analyseren, bijvoorbeeld door het vergelijken van
onderliggende motivaties voor het raadplegen van nieuws via enerzijds traditionele
en anderzijds online nieuwsmedia (Diddi & LaRose, 2006; Flavian & Gurrea, 2009;
Dimmick et al., 2004, Althaus & Tewksbury, 2000) of door verbanden na te gaan
tussen de tijdsbesteding aan offline en online nieuwsmedia (Robinson et al., 2000;
Stempel et al., 2000; Althaus & Tewksbury, 2000), pleit dit artikel dan ook voor een
meer geïntegreerde aanpak. Meer specifiek willen we verkennend nagaan welke
types van jonge nieuwsgebruikers onderscheiden kunnen worden op basis van de
combinaties van mediaplatformen die ze gebruiken voor het raadplegen van nieuws.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
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OV1: Welke types van jonge nieuwsgebruikers kunnen onderscheiden worden op
basis van de combinaties van mediaplatformen die ze gebruiken voor het raadple-
gen van nieuws?

Daarnaast willen we nagaan of er verschillen zijn tussen de gevonden types van
jonge nieuwsgebruikers op het vlak van geslacht, leeftijd, en opleiding. Uit voor-
gaand onderzoek blijkt dat deze variabelen een significant effect hebben op nieuws-
mediagebruik waarbij mannen, oudere nieuwsgebruikers, en hoger opgeleiden
meer nieuws consumeren (Lauf, 2001; Elvestad & Blekesaune, 2008; Vincent &
Basil, 1997; Dutta-Bergman, 2004). We vragen ons af in welke mate er ook verschil-
len terug te vinden zijn tussen de gevonden types van nieuwsgebruikers op het vlak
van deze socio-demografische kenmerken.

OV2a: Zijn er socio-demografische verschillen tussen de gevonden types van jonge
nieuwsgebruikers?

Tot slot analyseren we of de verdeling van Vlaamse en Nederlandse respondenten
verschilt tussen de onderscheiden types nieuwsgebruikers. België en Nederland ver-
tonen parallellen qua opbouw en structuur van het medialandschap – zie bijvoor-
beeld de indeling van beide landen binnen het Europees of Democratisch Corpora-
tistisch model van Hallin & Mancini (2004). Toch zijn er verschillen tussen beide
mediamarkten, waarbij Nederland zowel aan ontvanger- als aanbodzijde over een
grotere nieuwsmarkt beschikt met meer competitiviteit dan Vlaanderen. Of deze
verschillen tot uiting komen in de verdeling van Vlaamse en Nederlandse respon-
denten binnen de gevonden types van nieuwsgebruikers, vormt een laatste onder-
zoeksvraag.

OV2b: Zijn er verschillen in de verdeling van Vlaamse en Nederlandse responden-
ten tussen de gevonden types van jonge nieuwsgebruikers?

Methode

Steekproef en procedure

Data voor deze studie werden verzameld op basis van een crossnationale survey
afgenomen in 2009 bij 1193 Vlaamse en Nederlandse jongeren en jongvolwassenen
(15 tot en met 34 jaar) (waarvan 52% uit Vlaanderen, 48% uit Nederland). Er is voor
deze ruime leeftijdsgroep gekozen om te kunnen differentiëren tussen jongeren
(15 t/m 24 jaar) die veelal nog studeren en zodoende een andere levensstijl en -con-
text hebben dan jongvolwassenen (25 t/m 34 jaar) die reeds actief zijn op de arbeids-
markt. Omwille van het exploratieve karakter van deze studie is gekozen voor een
disproportionele quotasteekproef waarbij gecontroleerd is voor een evenredige ver-
deling van geslacht en opleiding binnen vier leeftijdsgroepen (15-18, 19-24, 25-29,
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en 30-34 jaar). Voor de leeftijdscategorieën boven 18 jaar werd een onderscheid
gemaakt tussen middelbaar onderwijs (laag opgeleid) en hoger onderwijs (hoog
opgeleid) als hoogst gevolgde opleiding. Voor de 15-18 jarigen werd er gedifferenti-
eerd tussen beroeps- en technisch middelbaar onderwijs (laag opgeleid) en alge-
meen voorbereidend middelbaar onderwijs (hoog opgeleid) als hoogst gevolgde
opleiding. De steekproefverdeling voor opleiding naar leeftijd wordt weergegeven in
tabel 1.

Tabel 1. Steekproefverdeling opleiding naar leeftijd

Hoog opgeleid Laag opgeleid

Leeftijd n %

15-18 126 44.4

19-24 169 50.0

25-29 114 42.7

30-34 114 44.4

Totaal 523 45.6

Noot. 47 cases zijn uit de analyse verwijderd wegens een ontbrekende waarde voor opleiding.

Ook geslacht is evenredig verdeeld binnen de leeftijd/opleidingscondities. Alge-
meen beschouwd, bestaat de steekproef uit 51% vrouwen en 49% mannen waarvan
25% tussen 15-18 jaar is, 29% tussen 19-24, 23% tussen 25-29, en 23% tussen 30-34
jaar.

De survey bestond uit een vragenlijst over mediagebruik, nieuwsmediagebruik,
motivaties voor het gebruiken van een specifiek nieuwsmedium, attitudes ten aan-
zien van nieuws en nieuwsmedia, en socio-demografische karakteristieken. Het
duurde ongeveer 25 tot 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Via een face-to-
faceverdeling in de grootste Vlaamse en Nederlandse steden, werden respondenten
gevraagd de vragenlijst thuis in te vullen en terug te zenden. Om de ontbrekende
respondenten in de quotasteekproef aan te vullen, zijn bedrijven en scholen gecon-
tacteerd en werden 248 respondenten online gerekruteerd via TNS/NIPO.

Variabelen

Het nieuwsmediagebruik werd afzonderlijk nagegaan voor gedrukte krant (geen
gratis krant), gratis krant (zoals Metro, Spits, huis-aan-huisbladen), televisienieuws,
radionieuws, nieuws via een mobiel platform (zoals gsm), online nieuwssite (zoals
nieuwssites verbonden aan een traditioneel nieuwsmedium, alsook andere nieuws-
sites), online nieuwsblog/forum (zoals een site waarop iemand regelmatig zijn/haar
mening geeft over nieuws), en online nichesite/community over één bepaald
nieuwsthema (zoals een site die alleen gaat over wetenschap, of gezondheid, of
sport). De respondenten werden gevraagd om voor elk nieuwsmedium afzonderlijk
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aan te geven hoeveel tijd (in uren en minuten) ze gemiddeld genomen per dag
besteden aan het raadplegen van nieuws.

Naast nieuwsmediagebruik werd ook de gehechtheid aan nieuwsmedia nage-
gaan. Op basis van een ja/nee-vraag werd bevraagd welke media niet zouden gemist
kunnen worden voor het raadplegen van nieuws (meerdere media mochten aange-
kruist worden). Indien alle media gemist konden worden was de categorie ‘niet van
toepassing’ van toepassing.

Analyse

Om te onderzoeken of er verschillende types van nieuwsgebruikers onderscheiden
kunnen worden is een clusteranalyse uitgevoerd. Meer specifiek is onderzocht of er
op basis van de tijd besteed aan alle nieuwsmedia (nieuwsmediagebruik) en
gehechtheid aan een nieuwsmedium stabiele groepen van nieuwsgebruikers kun-
nen worden geïdentificeerd. Gezien de combinatie van zowel continue als cate-
gorische variabelen is gekozen voor een two-step clusteranalyse, waarbij in een eer-
ste fase de respondenten geclusterd werden in kleinere gestandaardiseerde preclus-
ters. In een tweede fase werden de preclusters vervolgens gegroepeerd via een hië-
rarchische clustermethode. Deze stapsgewijze clustermethode berekent de afstan-
den tussen de waarden van alle respondenten paarsgewijs, waarna respondenten
met de meest gelijkaardige waarden worden toegewezen aan eenzelfde cluster. Er is
gekozen voor de log-likelihood meetprocedure in het licht van de combinatie van
continue en categorische variabelen. Op basis van het Schwarz Bayesian-criterium
selecteert de clustermethode vervolgens het optimaal aantal clusters, dat intern zo
homogeen mogelijk en extern zo heterogeen mogelijk is. De gevonden clusters wer-
den verder geprofileerd en uitgediept via kruistabellen en one-way ANOVA-testen
om na te gaan of de gevonden groepen van nieuwsgebruikers ook variëren op socio-
demografische kenmerken.

Resultaten

Types van nieuwsgebruikers

De eerste onderzoeksvraag onderzocht welke types van jonge nieuwsgebruikers
onderscheiden kunnen worden op basis van de combinaties van mediaplatformen
die ze raadplegen voor nieuws. De clusteranalyse onderscheidt zes stabiele groepen
van nieuwsgebruikers (zie tabel 2) op basis van de tijdsbesteding aan een nieuws-
medium en de mate van gehechtheid aan een nieuwsmedium.3
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Tabel 2. Clusterdistributie

n %

Cluster 1. Online news users 240 21,8

2. News junks 158 14,4

3. Traditionalists 226 20,5

4. Gratis krant 211 19,2

5. Tv 187 17,0

6. Dabblers 79 7,2

Totaal 1.101 100,0

Noot. BIC = 10579,27; BIC Change = -512,12; Ratio of BIC Change = 0,32; Ratio of Distance Measure = 1,81.

De eerste groep van online news users (n = 240) bestaat uit nieuwsgebruikers die,
zoals figuur 1 illustreert, voor hun nieuws voornamelijk terugvallen op online
nieuwssites (M = 29,1 min./dag; SD = 24,0) en televisienieuws (M = 27,2’;
SD = 18,7), en in mindere mate radionieuws (M = 16,5’; SD = 22,1) en krant
(M = 14,4’; SD = 18,2). Kenmerkend voor deze groep is hun voorkeur voor online
nieuws, die zich weerspiegelt in de gehechtheid die ze aan dit medium hebben:
geen enkele van deze nieuwsgebruikers zou online nieuwssites kunnen missen,
waar dit voor televisienieuws 70% is, en voor radionieuws en krant slechts 40%.

In het oog springend voor de news junks (n = 158) is de hoge crossmediale tijdsbeste-
ding aan nieuws, waarbij de meeste tijd gaat naar televisienieuws (M = 28,9’;
SD = 24,9), online nieuwssites (M = 24,1’; SD = 29,4), online nichesites (M = 21,9’;
SD =27,2) en radionieuws (M = 20,7’; SD = 25,7). Waar bij de andere groepen het
gebruik van nieuws via mobiele platformen (zoals gsm) en blogs/fora vrijwel onbe-
staande is, nemen deze platformen binnen deze groep respectievelijk 7,8 minuten
(SD = 15,9) en 10,2 minuten (SD = 20,0) van de tijdsbesteding aan nieuws in
beslag. Opvallend is echter dat er geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald
nieuwsplatform is: 64% zegt het televisienieuws niet te kunnen missen, 58% online
nieuwssites, en 55% online nichesites.

De traditionalists (n = 226) beperken zich in hun gebruik van nieuwsplatformen
tot traditionele media zoals de krant (M = 24,1’; SD = 18,1), televisie- (M = 28,5’;
SD = 19,2) en radionieuws (M = 16,4’; SD = 23,7). Niet verwonderlijk zijn het ook
deze nieuwsplatformen waaraan de gehechtheid het grootst is: niemand van deze
nieuwsgebruikers zou de krant kunnen missen, voor televisienieuws is dit 84%,
voor radionieuws 46%.

De vierde groep (n = 211) die de clusteranalyse onderscheidde, karakteriseert zich
door de hoge tijdsbesteding aan de gratis krant: 19,0 minuten (SD = 17,5). Zoals bij
de voorgaande types, kent ook televisienieuws (M = 25,4’; SD = 16,4), gevolgd door
radionieuws (M = 17,2’; SD = 21,6) een hoge tijdsbesteding. Van deze nieuwsgebrui-
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kers stelt 94% de gratis krant niet te kunnen missen, gevolgd door 74% voor het
televisienieuws, en 50% voor het radionieuws.

De voorlaatste groep nieuwsgebruikers (n = 187) valt voor de nieuwsconsumptie
voornamelijk terug op het televisienieuws met een gemiddelde van 31,3 minuten per
dag (SD = 19,9). Het gebruik van de andere nieuwsplatformen, met uitzondering
van radionieuws (M = 16,6’; SD = 25,0), is verwaarloosbaar. Het televisienieuws is
het nieuwsplatform dat geen enkel van deze nieuwsgebruikers zou kunnen missen.

De dabblers (n = 79), tot slot, is de kleinste groep van nieuwsgebruikers die de
clusteranalyse identificeerde, en kenmerkt zich door een aan alle nieuwsplatformen
lage tijdsbesteding. Enkel televisie- (M = 15,1; SD = 21,1) en radionieuws (M = 10,9;
SD = 18,5) houden min of meer stand binnen de groep. Dat deze nieuwsgebruikers
weinig tijd besteden aan nieuws via de onderzochte platformen, blijkt ook uit hun
geringe gehechtheid aan nieuwsmedia: allen zouden de nieuwsplatformen kunnen
missen.

Profilering

Of de gevonden types van nieuwsgebruikers ook verschillen qua socio-demografisch
profiel vormt de focus van de tweede onderzoeksvraag. Kijken we eerst naar de
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gemiddelde leeftijd (zie tabel 3), dan zien we dat er significante verschillen zijn tus-
sen de zes groepen (F(5,1095) = 8,76; p < 0,000; N = 1,101). Uit de onderlinge ver-
gelijkingen tussen de groepen met Games-Howell post-hoctests blijken de dabblers
significant jonger dan alle overige groepen (p < 0,000 voor alle vergelijkingen). Ver-
der valt op dat de online news users significant ouder zijn dan de traditionalists (p
< 0,05). De leeftijden van de andere types nieuwsgebruikers liggen in elkaars ver-
lengde en vertonen geen onderlinge significante verschillen.

Tabel 3. Gemiddelde leeftijd naar type nieuwsgebruiker

M SD

Cluster 7. Online news users 25,2 5,93

8. News junks 24,1 5,78

9. Traditionalists 23,5 6,19

10. Gratis krant 23,9 5,28

11. Tv 23,6 6,38

12. Dabblers 20,3 4,57

Noot. F(5,1095) = 8,76; p < 0,000.

Een blik op de verdeling van de leeftijdscategorieën (15-18, 19-24, 25-29, en 30-34
jaar) per cluster toont bijkomend enkele opvallendheden. Zo bestaan de dabblers
voor 77% uit 15-24-jarigen, waarvan 46% jonger is dan 19. De 19-24-jarigen zijn met
42% dan weer sterkst vertegenwoordigd in de gratis krant-cluster. Binnen de tv-clus-
ter en de traditionalists zijn de leeftijdscategorieën min of meer evenredig verdeeld.
Het zwaartepunt van de verdeling voor de news junks en online news users tot slot, ligt
bij de oudere leeftijdscategorieën: 54% van de news junks zijn tussen de 19 en 29
jaar, en 57% van de online news users zijn tussen de 25 en 34 jaar, waarvan 32%
ouder dan 29 is.

Ook qua opleidingsniveau zijn er verschillen gevonden tussen de zes types van
nieuwsgebruikers (Chi² = 65,04; df = 10; p < 0,000; N = 1058). Een duidelijke meer-
derheid van online news users en news junks is hoger opgeleid, respectievelijk 64% en
67%. Voor de traditionalists en de gratis krant-cluster is de verdeling minder uitge-
sproken: 56% binnen beide clusters is hoger opgeleid. Voor de tv-cluster en de dab-
blers doen we de omgekeerde vaststelling: respectievelijk 59% en 65% is lager opge-
leid.

Tot slot gingen we na of de verdeling van mannen en vrouwen significant ver-
schilt tussen de onderscheiden clusters. Dit blijkt inderdaad het geval (Chi² = 27,45;
df = 5, p < 0,000; N = 1,101). Hoewel de verdeling min of meer gelijk is voor de
online news users en de traditionalists, is een meerderheid van de news junks (61%) en
dabblers (62%) mannelijk. Binnen de gratis krant- en tv-clusters zijn het de vrouwen
die best vertegenwoordigd zijn: respectievelijk 63% en 57%.
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Naast socio-demografische verschillen onderzochten we ook of de verdeling van
Vlaamse en Nederlandse respondenten verschilt tussen de gevonden types van
nieuwsgebruikers. Hierbij stelden we twee opmerkelijke verschillen vast tussen het
nieuwsgebruik van de Nederlandse en Vlaamse respondenten in onze quotasteek-
proef (Chi² = 29,42; df = 5; p < 0,000; N = 1,101). De Nederlanders waren met 65%
duidelijk oververtegenwoordigd binnen het news junks-cluster, eenzelfde vaststelling
deden we voor de Vlaamse respondenten (62%) binnen het traditionalists-cluster.

Conclusie en discussie

Deze studie die een eerste explorerende stap is binnen een multimethodisch onder-
zoek naar platformspecifieke nieuwsgedragingen en -verwachtingen van jonge
nieuwsgebruikers, had als uitgangspunt de vaststelling dat binnen het huidige Euro-
pese medialandschap traditionele nieuwsbronnen zoals krant en televisie aan pro-
minentie moeten inboeten, in tegenstelling tot online nieuwsplatformen die beter
de aansluiting weten te maken met de leefwereld en levensstijl van jonge nieuwsge-
bruikers. Hoewel studies naar het gebruik van online en traditionele nieuwsmedia
het complementair gebruik van deze nieuwsplatformen aantonen, bieden ze geen
inzicht in het gecombineerd gebruik ervan; met andere woorden welke verschil-
lende traditionele en online nieuwsmedia in combinatie met elkaar gebruikt worden
en hoe de onderlinge verhoudingen qua tijdsbesteding aan deze platformen er con-
creet uitzien. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidde: welke types van
jonge nieuwsgebruikers kunnen onderscheiden worden op basis van de combina-
ties van mediaplatformen die ze aanwenden voor het raadplegen van nieuws? In een
tweede stap onderzochten we socio-demografische verschillen tussen de gevonden
types van nieuwsgebruikers.

Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag, onderscheidde de clusteranalyse zes
types van jonge nieuwsgebruikers: online news users, die zich kenmerken door een
frequent gebruik van online nieuwssites; news junks, met een hoge tijdsbesteding
aan nieuws via alle onderzochte platformen; traditionalists, die zich beperken tot de
gedrukte krant, televisie- en radionieuws; gratis krant-gebruikers; televisienieuws-
gebruikers; en tot slot de dabblers die amper nieuws tot zich nemen en zodoende
ook geen voorkeur voor een nieuwsmedium hebben. Deze explorerende analyse
toont aan dat de jonge nieuwsgebruikers binnen dit sample een gediversifieerde
groep vormen die zich onderscheiden door een gedifferentieerd gebruik van
nieuwsplatformen. Opmerkelijk hierbij is de stabiele en hoge tijdsbesteding aan
televisienieuws voor alle types van nieuwsgebruikers (met uitzondering van de dab-
blers) die gemiddeld schommelt tussen de 25 en 31 minuten per dag. Dit bevestigt de
bevinding uit een recent Nederlands surveyonderzoek dat televisienieuws nog
steeds het meest geraadpleegde nieuwsmedium is (Drok & Schwartz, 2009). Ook
het radionieuws blijkt stabiel over de verschillende clusters. Een verklaring hiervoor
zou kunnen liggen in het feit dat televisie- en radionieuws beschouwd worden als
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vaste waarden waarmee men opgroeit en die doorheen het verdere leven een promi-
nente rol blijven spelen.

Het gebruik van online en mobiel nieuws blijkt daarentegen minder ingebur-
gerd bij de jonge nieuwsgebruikers uit dit onderzoek. Enkel voor de online news
users zijn online nieuwssites onmisbaar in het nieuwsmediadieet. Hoewel de
gehechtheid minder uitgesproken is bij de news junks, besteden ook zij veel tijd aan
online nieuws via zowel nieuwssites als blogs, fora, en nichesites. Ook mobiele plat-
formen zoals de gsm kennen een frequent gebruik binnen deze groep. Wanneer we
kijken naar de tijd die deze twee types van nieuwsgebruikers besteden aan nieuws
over de platformen heen, dan zien we dat die met gemiddeld 100 minuten per dag
voor de online news users en 140 minuten voor de news junks duidelijk hoger ligt dan
bij de andere groepen, die zich voornamelijk beroepen op traditionele nieuwsmedia.
Deze bevindingen kunnen een indicatie zijn van een complementair nieuwsmedia-
gebruik, waarbij online nieuwsplatformen naast traditionele nieuwsmedia worden
geraadpleegd en niet ten koste van. Zo besteden deze nieuwsgebruikers bijvoor-
beeld ook relatief veel tijd aan het lezen van de krant vergeleken met de andere types
van nieuwsgebruikers, de traditionalists uitgezonderd. Dit ligt in de lijn van voor-
gaande studies die aangeven dat meer nieuwsgebruik via online media resulteert in
meer nieuwsgebruik via traditionele media (Althaus & Tewksbury, 2000; Stempel
et al., 2000; Robinson et al., 2000).

De profilering van de gevonden types van nieuwsgebruikers, lichtte enkele opval-
lende verschillen uit tussen de types wat betreft socio-demografische karakteristie-
ken. Zo hebben de dabblers een duidelijk jonger profiel dan de andere types nieuws-
gebruikers. De online news users en news junks kenmerken zich door hun gemiddeld
genomen oudere leeftijd. Dit sluit aan bij voorgaand onderzoek waaruit blijkt dat
hoe ouder men is, hoe meer nieuws men raadpleegt. Tevens tonen deze bevindin-
gen aan dat er binnen onze quotasteekproef bestaande uit 15-34-jarige nieuwsge-
bruikers, een verschil is tussen de nieuwsconsumptiepatronen van jongeren
(15-24 jaar) en jongvolwassenen (25-34 jaar), waarbij deze laatste groep algemeen
genomen meer nieuws raadpleegt en hiervoor meer een beroep doen op een mix
van traditionele en digitale nieuwsplatformen. Een andere vaststelling is het grote
aantal 19-24-jarigen binnen de gratis krant-cluster. Een verklaring hiervoor zou kun-
nen liggen in het grote aandeel studenten binnen deze leeftijdscategorie dat nog
niet beschikt over een eigen inkomen en zich meer beroept op gratis kranten die ze
op stations en in steden vinden. Nog in lijn met voorgaand onderzoek is de vaststel-
ling dat de types die het meest nieuws raadplegen en hiervoor ook online nieuws-
platformen aanwenden, de online news users en news junks, een hoger opgeleid pro-
fiel hebben, terwijl het omgekeerde het geval is voor de types die het minst nieuws
raadplegen, de televisienieuws-gebruikers en dabblers. Tot slot stelden we een overver-
tegenwoordiging van Nederlandse respondenten vast binnen het cluster news junks,
en van Vlaamse respondenten binnen de groep van traditionalists. Deze bevindingen
laten zich mogelijks verklaren door het grotere en meer competitieve nieuwsaanbod
aan Nederlandse zijde, waarbij de Nederlandse respondenten zich meer kunnen
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beroepen op een mix van traditionele en vooral digitale nieuwsplatformen dan de
Vlaamse respondenten.

Omwille van het explorerend karakter van deze studie is er geopteerd voor een
disproportionele quotasteekproef. Dit houdt echter in dat de resultaten uit dit onder-
zoek niet zonder meer veralgemeenbaar zijn naar de populatie. De meerwaarde van
deze studie ligt dan ook in het verkennend inzicht dat geboden wordt in de combi-
naties van mediaplatformen die jonge nieuwsgebruikers aanwenden voor hun
nieuwsconsumptie. Het gebruik hierbij van de clusteranalyse als explorerende tech-
niek voor het onderscheiden van types nieuwsgebruikers, betekent dat de resultaten
omzichtig moeten geïnterpreteerd worden. De onderscheiden types zijn louter
bepaald op basis van de variabelen waarmee geclusterd wordt, alsook de volgorde
van de steekproefeenheden in de dataset. Het terugvinden van dezelfde types, na het
herhaaldelijk clusteren van verschillende gerandomiseerde datasets, versterkt echter
de robuustheid van onze typologie van jonge nieuwsgebruikers.

Samenvattend kunnen we stellen dat de jonge nieuwsgebruikers in dit onder-
zoek een gediversifieerde groep van nieuwsconsumenten vormen die onderling ver-
schillen in de mix van nieuwsplatformen die ze aanwenden voor hun nieuwscon-
sumptie. De vrees dat online nieuwsplatformen hierbij de traditionele nieuwskana-
len zouden verdringen, lijkt nog niet aan de orde. Online nieuwsplatformen worden
eerder geraadpleegd ter aanvulling van de traditionele nieuwskanalen die nog steeds
de hoofdmoot van het nieuwsmediamenu vormen. Daarbij is de belangrijkste rol
weggelegd voor televisienieuws. Het snel veranderende medialandschap, alsook de
levensstijlen van jongeren en jongvolwassenen die zich in snel tempo aan de hen
omringende mediaomgeving aanpassen, maken het echter noodzakelijk om deze
jonge groep nieuwsgebruikers en hun nieuwsgedragingen nauwgezet te blijven vol-
gen. In een volgende fase van dit onderzoek zal op basis van focusgroepen in Vlaan-
deren en Nederland, samengesteld conform de gevonden typologie van nieuwsge-
bruikers, dieper ingegaan worden op de betekenis die nieuws heeft in hun dagdag-
elijkse leven, en welke de functies zijn die offline en online nieuwsmedia hierbij al
dan niet vervullen.
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Noten

1 Een geboortejaarcohort is een groep van individuen die binnen eenzelfde periode geboren is en
dezelfde sociale en culturele invloeden delen.
2 De aantallen overstijgen 100% omdat het toegestaan was meerdere antwoorden te geven.
3 92 cases werden uit de clusteranalyse geweerd wegens het bevatten van een missing op een of meer
variabelen die opgenomen zijn in de clusteranalyse.


