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Er is momenteel veel te doen over het vertrouwen dat burgers en consumenten hebben in de 
journalistiek. Ten behoeve van Het Grote Interview Theater dat op 1 februari 2021 wordt gehouden in 
ITA heeft Motivaction een onderzoek gedaan naar de mate van vertrouwen dat burgers en 
consumenten hebben in de journalistiek in Nederland.



Vertrouwen in journalistiek

Het centrale thema van het onderzoek betrof de vraag in welke mate burgers geïnteresseerd zijn in het nieuws zoals 

dat op TV, website, radio, kranten en in talkshows wordt gepresenteerd, welke nieuwsbronnen zij raadplegen en 

vertrouwen, en in welke mate de afzender (nieuwsprogramma’s en journalisten) van invloed is op de geloofwaardigheid 

van het gepresenteerde nieuws. 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online kwantitatief onderzoek onder ruim 2.000 respondenten 

uit het Stempunt-panel van Motivaction (n = 2.031). Het onderzoek is gehouden onder een representatieve 

steekproef van Nederlanders in de leeftijd 18-80 jaar en de data zijn representatief voor geslacht, opleiding, 

inkomen/welstand, mentaliteit (a.h.v. het Mentality model ) en geografische spreiding.

Voor dit onderzoek is onder meer aansluiting gezocht bij de vragenlijst van het Digital News Report Nederland 

2020 zoals dat door Reuters is uitgebracht en in Nederland mede mogelijk is gemaakt door het Commissariaat van 

de Media.  Verder heeft Motivaction bij het onderzoek samengewerkt met prof. I. Costera Meijer, hoogleraar 

journalistieke wetenschap aan de VU. 
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Onderzoeksvraag en -opzet

23/119/1

Het veldwerk heeft plaats gevonden in de 

periode 19-23 januari, d.w.z. in de periode 

tussen berichtgeving over de bestorming van 

het Capitool in Washington en de rellen i.v.m. 

de avondklok in Nederland.
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Vertrouwen in het nieuws is hoog 

“Ik denk dat het nieuws in Nederland meestal wel te vertrouwen is.”

“Ik denk dat ik het nieuws dat ik lees/hoor/kijk meestal wel kan vertrouwen.”

Circa tweederde van de ondervraagden is van mening dat zowel het nieuws in Nederland als het 
nieuws dat men zelf consumeert te vertrouwen is. In vergelijking met een jaar geleden lijkt het 
vertrouwen bovendien gestegen te zijn (zie bijlage 1, Reuters studie). 

Basis: allen 2.031
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Vertrouwen in het nieuws onder jong 
volwassenen is lager

“Ik denk dat het nieuws in Nederland meestal wel te vertrouwen is.”

18 - 24 jr. 45% (zeer) oneens/neutraal

33%  (zeer) oneens/neutraal

“Ik denk dat ik het nieuws dat ik lees/hoor/kijk meestal wel kan vertrouwen.”

18 - 24 jr.

30% (zeer) oneens/neutraal

40% (zeer) oneens/neutraal

Allen

Het vertrouwen in het nieuws is niet onder alle bevolkingsgroepen even groot:  jong volwassenen 
zeggen minder vertrouwen te hebben in het nieuws. 

Allen

Basis: allen 2.031
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Omvang structurele nieuwstwijfelaars is 9%

9% 13%

Nadere analyse leert dat 9% van de ondervraagden zeer weinig 
vertrouwen in het nieuws lijkt te hebben terwijl 13% daarentegen juist 
zeer veel vertrouwen in het nieuws lijkt te hebben.  
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Profiel –Veel vertrouwen (13%)

18 t/m 24; 
10%

25 t/m 34; 
14%

35 t/m 44; 
16%

45 t/m 54; 
23%

55 t/m 64; 
19%

65 t/m 80; 
16%

Leeftijd

Hoog; 37%

Midden; 47%

Praktisch; 
16%

Opleiding

Beneden 
modaal; 

25%

Modaal;
7%

Boven 
modaal; 

33%

Onbekend; 
35%

Inkomen

24%

22%

18%

17%

15%

PvdA

VVD

D66

GroenLinks

CDA

Top 5: Welke partijen maken 
allemaal kans op jouw stem?Personen die Veel vertrouwen in het nieuws hebben, hebben over 

het algemeen een wat hoger inkomen en een wat hogere opleiding. 
Als het gaat om de politieke voorkeur valt op dat deze personen 
relatief gezien vaker zeggen PvdA, VVD, D66 GroenLinks of CDA te 
gaan stemmen bij de verkiezingen op 17 maart.  

Basis: allen 2.031



Profiel – Weinig vertrouwen (9%)
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Beneden 
modaal; 

33%

Modaal;
9%Boven 

modaal; 
16%

Onbekend; 
41%

Inkomen

35%

25%

10%

8%

8%

PVV

Forum voor
Democratie

SGP

SP

Partij voor de
Dieren

Top 5: Welke partijen maken 
allemaal kans op jouw stem?

18 t/m 24; 
19%

25 t/m 34; 
21%

35 t/m 44; 
17%

45 t/m 54; 
18%

55 t/m 64; 
13%

65 t/m 80; 
13%

Leeftijd

Hoog; 26%

Midden; 54%

Praktisch; 
21%

Opleiding

Personen die Weinig vertrouwen in het nieuws hebben, hebben 
over het algemeen een lager inkomen en een midden opleiding. 
Bovendien zijn ze vaker wat jonger. Politieke partijen zoals PVV, 
FvD en SGP en in mindere mate SP en PvdD, genieten relatief 
gezien vaker de politieke voorkeur.  

Basis: allen 2.031
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Check van het nieuws

“Ja, ik probeer om na te gaan of het nieuws dat ik krijg juist is.”

“Nee, ik vertrouw erop dat wat ik aan nieuws krijg, juist is.”

“Nee, ik zou het wel willen controleren maar ik weet niet hoe.”

Allen

Allen

Allen

41% eens

57% eens

44% eens

54% eens

15% eens

25% eens

Niet iedereen neemt het nieuws voor lief; in totaal zegt 56% na te (willen) gaan of het nieuws 
klopt. Vooral personen die Weinig vertrouwen in het nieuws hebben, zegt het nieuws ook 
actief te (willen) controleren (82%). 

Basis: allen 2.031

Veel vertrouwen
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Uiteenlopende manieren om het nieuws 
te checken op juistheid 

Ik check het met 
andere nieuwsmedia

Ik check het met 
vrienden/familie

Ik check het met 
social media

Ik check het met 

blogs/podcasts

73%

64%

67%

21%

35%

36%

16%

29%

28%

7%

18%

23%

15 - 24 jr.

Weinig vertrouwen

Basis: allen 2.031

allen
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Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn belangrijk

Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Heel belangrijk

21 17% 12% 6%39%41%

Belangrijk

Meer dan driekwart van de ondervraagden vindt de persvrijheid en de onafhankelijke 
journalistiek belangrijk voor het functioneren van de democratie. Ook dit cijfer lijkt in 
vergelijking met een jaar geleden, gestegen te zijn (zie Bijlage 2, Reuters studie). 

Hoe belangrijk denk je is persvrijheid/onafhankelijke journalistiek voor het goed laten 
functioneren van de samenleving? (basis: allen 2.031)

Basis: allen 2.031
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Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek vooral voor 

ouderen belangrijk

20% (zeer) onbelangrijk/neutraal

28% (zeer) onbelangrijk/neutraal

39% zeer belangrijk

69% zeer belangrijk

Allen

18-24 jr.

Allen

Veel vertrouwen

Jong volwassenen zien minder het belang van persvrijheid en onafhankelijke journalistiek, het 
zijn vooral ouderen (boven de 45 jaar) en personen die Veel vertrouwen in de journalistiek die 
dit belangrijk vinden.

Basis: allen 2.031
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Nieuwsinteresse is hoog 

24%

51%

19%

4%

Hoe geïnteresseerd ben je in het nieuws? 

Zeer geïnteresseerd

Geïnteresseerd

Een beetje geïnteresseerd

Niet erg geïnteresseerd

Helemaal niet geïnteresseerd

Weet niet

52% helemaal niet – een 
beetje geïnteresseerd

52% zeer geïnteresseerd

18-24 jr. 
46% niet erg – een 
beetje geïnteresseerd

Belangstelling voor het nieuws is hoog te noemen; driekwart van alle ondervraagden is (zeer) 
geinteresseerd in het nieuws.

Basis: allen 2.031
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8%

15%

48%

19%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Meer dan 10 keer per dag

Tussen de 6 en 10 keer per dag

Tussen de 2 en 5 keer per dag

1 keer per dag

4-6 dagen per week

2-3 dagen per week

1 keer per week

Minder dan 1 keer per week

Minder dan 1 keer per maand

Nooit

Weet niet

Hoe vaak volg je het nieuws?

8%
41%

17%

23%

32%

19%

Gebruik van nieuws is toegenomen 

In vergelijking met een jaar geleden volgt 
men nu vaker het nieuws. Vooral personen 
die Veel vertrouwen hebben in het nieuws 
checken meerdere keren per dag het 
nieuws (zie ook Bijlage 3: Reuters studie).

Basis: allen 2.031
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61%

61%

24%

21%

2%

5%

1%

Ik kijk het liefst naar het nieuws (bijv
journaal, website)

Digitaal lezen (zoals website/app)

Op papier lezen (zoals in de krant)

Ik luister het liefst naar het nieuws
(radio, apps, podcast)

Anders, namelijk:

Maakt niet uit

Weet niet

Hoe kom je het liefst aan je nieuws?

79%

31%

31%

Diverse nieuwsbronnen worden gebruikt; er lijkt een 
voorkeur te zijn voor het kijken naar en lezen van het 
nieuws op TV, website of in een (nieuws)app. Luisteren 
of lezen van het nieuws in de krant scoort beduidend 

lager.

Diverse nieuwsbronnen worden gebruikt

Basis: allen 2.031



Vertrouwen in journalistiek 31-1-2021 16

Welke van de volgende nieuwsbronnen heb je in de afgelopen week gelezen, bekeken of 
naar geluisterd?

Nieuwsbulletins op TV worden meest gevolgd 

Basis: allen 2.031

Personen die Veel vertrouwen hebben 
in het nieuws maken gebruik van alle
nieuwsbronnen. Personen die Weinig 
vertrouwen hebben in het nieuws en 
Jong volwassenen volgen minder
nieuws op TV en radio.
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Welke van de volgende nieuwsbronnen heb je in de 

afgelopen week gelezen, bekeken of naar geluisterd?

Basis: allen 2.031
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Nieuwsbronnen* van de publiek omroepen worden het meest vertrouwd. 
(Vertrouwen nieuwsbronnen rapportcijfer 1-10, allen n=2.031)

1. Het 8 uur journaal

2. Radio1Journaal

3. Nieuwsuur

4. Radionieuwsbulletins

5. RTL Nieuws

6. Lokale/regionale kranten

7. 1 Vandaag

8. NU.nl

9. BBC

10. Lokale nieuwsprogramma’s

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

7,5 8,74,8

7 8,24,3

7 8,14,4

7 8,24,5

6,9 7,94,9

6,9 7,84,9

6,8 7,94,2

6,8 7,54,8

6,7 7,84,4

6,7 7,54,8

Basis: kent de nieuwsbron
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28. PowNews

29. YouTube

30. GeenStijl

31. Twitter

32. Facebook

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

54,8

4,83,9

4,33,8

4,33,4

4,43,5

4,6

4,5

4,1

4,1

In welke mate vertrouw je het nieuws van 
de volgende nieuwsbronnen*? (rapportcijfer 1-10, n=2.031)

Social media worden het minst vertrouwd, ook door personen die Weinig vertrouwen hebben in het 
nieuws.

* Bovenstaande opsomming is niet volledig. Geïnteresseerden kunnen bij Motivaction het totale overzicht opvragen.  

Basis: kent de nieuwsbron
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Nieuwsjournalisten* krijgen het meeste vertrouwen
(Vertrouwen journalisten rapportcijfer 1-10) 

1. Rob Trip

2. Annechien Steenhuizen

3. Simone Weimans

4. Mariëlle Tweebeeke

5. Peter van Zadelhoff

16. Arjen Lubach

17. Beau van Erven Dorens

18. Margriet van der Linden

19. Peter R. de Vries

20. Paul de Leeuw

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

7,3 8,55,1

7,3 8,45

7,1 8,25

7,1 8,14,8

6,9 7,95

6,2 7,14,9

6,0 6,84,4

5,9 6,84

5,7 6,64,2

5,5 6,53,9

Basis: kent de journalist
* Bovenstaande opsomming is niet volledig. Geïnteresseerden kunnen bij Motivaction het 
totale overzicht opvragen.  



83% 29% 20%

70% 56% 34%
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Complottheorieën vooral geloofd door Jongvolwassenen en personen 

met Weinig vertrouwen in het nieuws (allen n=2.031) 

Helemaal oneens Oneens Neutraal (Helemaal) eens

“Ik denk dat het gevaar van het coronavirus overdreven wordt.” 

“Het coronavirus maakt onderdeel uit van een (wereldwijd) complot.” 

38% 27% 18% 12% 6%18%

54% 16% 19% 7% 4%11%

Basis: allen
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Als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, in welke 
mate vertrouw je het nieuws van de volgende nieuwsbronnen dan? 

1. Het 8 uur journaal

2. Radio1Journaal

3. Nieuwsuur

4. RTL Nieuws

5.Radionieuwsbulletins

6. 1 Vandaag

7. Lokale/regionale kranten

8. BBC

9. De NRC

10. De Volkskrant

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

7,3 8,74,2

6,9 8,33,3

6,9 8,33,7

6,8 8,14,1

6,8 8,23,6

6,7 83,5

6,7 7,74,1

6,6 83,7

6,6 8,13,6

6,6 83,8

Basis: kent de nieuwsbron
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28. PowNews

29. YouTube

30. GeenStijl

31. Twitter

32. Facebook

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

2,9

3,3

3,3

3,3

4,13,0

4,3

4,2

3,8

4,1 4,5

4,4

4,13,9

4,7

Als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, in welke 
mate vertrouw je het nieuws van de volgende nieuwsbronnen dan? 

Social media worden het minst vertrouwd als het gaat om de berichtgeving over Corona, ook door 
personen die Weinig vertrouwen hebben in het nieuws.

Basis: kent de nieuwsbron
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De mening hoe om te gaan met alternatieve (complot-)
theoriën in  het nieuws is sterk verdeeld

36%

35%

20%

9%

De media moeten beter uitleggen (duiding en context) waarom mensen in
zulke theorieën geloven

De media moeten minder aandacht besteden aan deze alternatieve theorieën

De media besteden voldoende aandacht aan deze alternatieve theorieën

De media moeten meer aandacht besteden aan deze alternatieve theorieën

Welke van onderstaande stellingen sluit het best aan bij jouw mening
over de aandacht die alternatieve theorieën krijgen? 

(Basis - allen, n=2.031)

28% 

42% 

14%

27% 

Personen die Veel vertrouwen in het nieuws hebben, vinden dat er 
minder aandacht moet uitgaan naar de alternatieve theorieën, 
terwijl personen die Weinig vertrouwen in het nieuws hebben en (in 
mindere mate) jongeren, vinden dat hier meer aandacht naar uit 
moet gaan.  

Basis: allen



Vertrouwen in journalistiek 31-1-2021 25

Misleidende informatie wordt vooral aan activisten en/of 
social media toegeschreven 

59%

58%

48%

38%

37%

36%

36%

29%

17%

17%

15%

11%

1%

1%

13%

Activisten of activistische groepen

Facebook

Twitter

Messaging apps (zoals WhatsApp etc.)

YouTube

Instagram

Gewone mensen

Buitenlandse overheden, buitenlandse politici…

Nederlandse overheid, politici en Nederlandse…

Zoekmachines (zoals Google, Bing, etc.)

Journalisten en nieuwsorganisaties

Nieuws websites of apps

Anders, namelijk:

Geen van deze

Weet niet

Welke bronnen denk je maken zich het meest schuldig aan het 
verspreiden bewust onjuiste, misleidende en/of eenzijdige

gegevens?
(Basis - allen, n=2.031)

Basis: allen



Vertrouwen in journalistiek

• Het vertrouwen in het nieuws en de journalistiek is in Nederland nog steeds hoog te noemen en in 

vergelijking met een jaar geleden ook gestegen. 

• De groep die het gepresenteerde nieuws categorisch niet vertrouwt is 9%. Het is niet één specifieke 

groep maar Jong volwassenen zijn onder hen over vertegenwoordigd. 

• In het afgelopen jaar is men (door Corona?) het nieuws intensiever gaan volgen en het belang van 

onafhankelijke pers wordt in Nederland nog steeds breed gesteund. 

• Zowel programma’s als journalisten hebben invloed op de geloofwaardigheid van het nieuws; 

nieuws van publieke omroepen wordt het meest vertrouwd. Journalisten die zich specifiek  

toeleggen op nieuwsverslaglegging krijgen het meeste vertrouwen.

• Het vertrouwen in social media als nieuwsbron is niet hoog te noemen. 

• Complottheorieën worden vooral door Jongvolwassenen en personen met Weinig vertrouwen in het 

nieuws geloofd.
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Concluderende opmerkingen
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Bijlage 1: Vertrouwen 2017-2020

Bron: Digital News Report Nederland 2020



Bijlage 2: Belang onafhankelijke journalistiek

Bron: Digital News Report Nederland 2020



Frequentie nieuwsgebruik
neemt toe

Bron: Digital News Report Nederland 2020
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