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Abstract 

During the last years, the news landscape has changed under the influence of technological 

developments like the smartphone or tablet. Currently there is a relatively small amount of 

scientific literature about the impact of these devices on news consumption. The focus of this 

paper is the serendipitous find of mobile news. We brought a few existing models of serendipity 

together, and applied them to serendipity in mobile news consumption. The first topic of this 

paper is the relation between serendipity in mobile news and the following aspects : specific 

news types, the interests of the consumer, the location and the device used by the consumers. A 

second topic is the difference in the experience of serendipity between different groups of 

mobile news consumers. To investigate these topics, we have used a multi-method, user 

centered approach. The research design exists of three phases:  (1) an in-depth interview on 

news habits, followed by (2) a week in which the news related activities of the respondents are 

being followed through diaries and logging and (3) a debriefing to confront the respondents with 

their news consumption patterns. The data analysis shows that there are three groups of mobile 

news consumers. Each of them  experiences serendipity differently. The multimedia group 

frequently experiences serendipity through the use of social network sites, and they use both 

the tablet and the smartphone. For the traditional group, serendipity is mostly experienced on 

the tablet, through social network sites or the scanning of news websites. For the occasional 

group, the smartphone is the preferred device and they experience serendipity through scanning 

of news websites. Serendipity is mostly experienced at home for all three of the groups and the 

greatest part of serendipity is directed towards lighter news types and the types of interest from 

the consumer. 
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Inleiding 

Het nieuwslandschap ondergaat, onder invloed van de digitale revolutie, heel wat ingrijpende 

veranderingen. Door de digitalisering van mediastromen kan nieuws via verschillende toestellen 

geconsulteerd worden (Gibs, 2010). Nieuwsorganisaties beperken zich niet meer tot hun 

oorspronkelijk medium, maar bieden berichten aan op verschillende toestellen als computers, 

smartphones en tablets (Chyi & Chadha, 2011). 

Nieuwsorganisaties passen hun bestaande activiteiten aan en breiden hun dienstenpakket uit. 

De twee grootste Vlaamse kwaliteitskranten geven lezers vandaag de keuze: een papieren of 

een digitale krant. Hoe nieuws geconsumeerd wordt, is echter verschillend naargelang de 

drager. Tijdens een debat over de toekomst van kranten zei Wouter Verschelden (2011, 20 

oktober), hoofdredacteur van De Morgen, dat mensen die de digitale krant lezen, hieraan 

merkelijk minder tijd besteden dan lezers van de papieren versie. 

Nieuws consumeren via een tablet of smartphone is echter meer dan een digitale versie van een 

krant lezen. Applicaties bieden nieuws op maat aan, en via mobiel internet kunnen nieuwssites 

geraadpleegd worden. Hoe mensen informatie vergaren, zal met de komst van de tablet en 

smartphone dan ook grondig veranderen (Kulicke, 2011; Purcell, Rainie, Mitchell, Rosenstiel & 

Olmstead, 2010). Vast staat dat het internet, samen met de verspreiding van mobiele 

technologieën, zorgt  voor gestegen  mogelijkheden om het nieuws te consumeren: overal, 

wanneer en in elke vorm (Dimmick, Powers, Mwangi & Stoycheff, 2001). 

Door het feit dat de smartphone, en zeker de tablet, nog vrij recente technologieën zijn, is er in 

de wetenschappelijke literatuur voorlopig weinig te vinden over de impact van deze mobiele 

toestellen op nieuwsconsumptie. De shift naar mobiele nieuwsconsumptie staat nog in zijn 

kinderschoenen, maar net daarom is dit een interessant moment om over deze hermediatisering 

te documenteren (Jones & Salter, 2012). 

Een interessante invalshoek voor onderzoek naar mobiele nieuwsconsumptie is de weg die 

consumenten afleggen om tot nieuwsconsumptie te komen, en de verschillende rituelen en 

gewoontes die ze daarbij gebruiken (Yadamsuren & Erdelez, 2011). Baresch, Knight, Harp en 

Yaschur (2011) hebben het over het belang van serendipity, Facebook en sociale netwerken bij 

nieuwsconsumptie. Ook Moghnieh, Arroyo en Blat (2008) hebben het over serendipity binnen 

nieuwsconsumptie. Ze stellen dat: “Serendipitous exploration allows people to maintain a 

prolonged exposure to news information and facilitates access and assimilation of its content”. 

De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke rol spelen serendipity en sociale netwerken in 

nieuwsconsumptie via mobiele toestellen? Deze vraag kan verder opgedeeld worden in 

verschillende deelvragen: 

- Hoe wordt serendipity geconceptualiseerd in de wetenschappelijke literatuur? 

- Welke factoren spelen een rol in het al dan niet ervaren van serendipity? 

- Is er vooral sprake van serendipity bij bepaalde nieuwssoorten? 

- Welke rol spelen sociale netwerksites in de mobiele nieuwsselectie van de consument? 

- Zijn er op deze gebieden opvallende verschillen tussen de verschillende types van 

nieuwsconsumenten? 
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- Hoe kunnen we toeval binnen mobiele nieuwsconsumptie definiëren? 

 

Literatuurstudie 

Serendipity 

Geschiedenis 

De term serendipity werd voor het eerst gebruikt door Horace Walpole in 1754. Hij gebruikte de 

term na een sprookje waarin de hoofdpersonages heel wat ontdekkingen deden als gevolg van 

toeval en scherpzinnigheid. Walpole stelde dat geen enkele ontdekking van iets waar je naar op 

zoek bent onder deze omschrijving geplaatst kan worden (Merton & Barber, 2004).  

Volgens Rubin, Burkell en Quan-Haase (2011) blijft serendipity ongrijpbaar en moeilijk om te 

definiëren. Het concept werd oorspronkelijk bijna alleen gebruikt voor een specifieke soort 

ontdekkingen in wetenschappelijk onderzoek, namelijk bij ontdekkingen die ontstaan zijn uit 

toevallige observatie tijdens experimenten, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline 

(Vanandel, 1994).  

Vandaag wordt het concept serendipity niet langer uitsluitend gebruikt bij zuiver 

wetenschappelijk, experimenteel onderzoek, maar kent het een veel bredere toepassing. Zo zijn 

er meer en meer artikels die focussen op serendipity en het zoeken naar wetenschappelijke 

informatie en literatuur (Nutefall & Ryder, 2010). Over het voorkomen van serendipity in het 

alledaagse leven en het zoeken naar nieuws is weinig tot geen wetenschappelijke literatuur te 

vinden. 

Definitie 

Er bestaan heel wat definities van het begrip serendipity. Opvallend is het feit dat de 

karakteristieken omschreven door Walpole, namelijk chance en sagacity vaak blijven 

terugkomen in hedendaagse definities door academici. Cooksey (2004) omschrijft serendipity als 

“the happy convergence of the mind with conditions”. Cunha (2005) definieert serendipity als 

“the accidental discovery of something that, post hoc, turns out to be valuable”. Sun, Sharples en 

Makri (2011) argumenteren dat deze definitie verschilt van de oorspronkelijke definitie van 

Walpole, omdat hij niet zei dat serendipity altijd positief was. Bovendien heeft Cooksey het niet 

echt over het aspect toeval. 

Foster en Ford (2003) definiëren serendipity als een methode voor het identificeren van 

informatie of bronnen uit onbekende of deels onbekende richtingen. Volgens Leong, Vetere en 

Howard (2005) kan serendipity gezien worden als de betekenisvolle ervaring van toevallige 

ontdekkingen. Case (2012) omschrijft serendipity als de actie, of geschiktheid voor, toevallig 

ontdekken van relevante informatie. Case suggereert met andere woorden een vaardigheid, wat 

er voor zorgt dat een notie van controle bij de definitie betrokken wordt. Heel wat andere 

auteurs, onder andere McBirnie, zeggen dat we daar voorzichtig mee moeten zijn omdat de 

relatie tussen serendipity en controle onduidelijk is (Sun et al., 2011). 
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Vast staat dat er vandaag een gebrek is aan consensus over een definitie van serendipity. 

Daarom gaan we in het vervolg van deze literatuurstudie verder in op enkele auteurs die 

serendipity verder geconceptualiseerd hebben. 

Conceptualisering 

Liestman (1992) bestudeerde serendipity in literatuuronderzoek vanuit een theoretisch 

perspectief. In zijn werk stelt hij zes benaderingen voor het ervaren van serendipity: 

1. Coincidence: Puur geluk zorgt voor toevallig vinden van iets interessant. 

2. Prevenient grace: Toevallig vinden wordt mogelijk gemaakt dankzij handelingen van 

mensen die je niet ziet of kent. 

3. Synchronity: Serendipity als gevolg van het samenkomen van twee betekenisvolle maar 

niet causaal verbonden gebeurtenissen. 

4. Perseverance: Hoe langer en harder je naar informatie zoekt, hoe meer kans je hebt om 

serendipity te ervaren. 

5. Altamirage: Serendipity als gevolg van een kenmerkende gewoonte, ervaring, kennis of 

karakter van het individu. 

6. Sagacity: Vraagt intuïtie en vaardigheden van de onderzoeker, zonder perseverance of 

altamirage. Stukken losse informatie worden samengebracht door de eisen van externe 

gebeurtenissen (Sun et al., 2011). 

De eerste drie geven geen krediet aan het individu dat serendipity ervaart. De andere drie 

veronderstellen wel een vorm van inspanning van het individu (Nutefall & Ryder, 2010). 

Samenhangend hiermee ontwikkelde ook Austin een theoretische conceptualisering van 

serendipity. Zijn werk vertoont grote gelijkenissen met dat van Liestman, maar hij zag echter 

geen zes maar slechts vier verschillende benaderingen voor het toevallig vinden van nuttige 

informatie (Sun et al., 2011): 

1. Blind luck: Puur toevallig, zonder enige moeite te doen. 

2. Happy accidents: Toeval door blootstelling aan schijnbaar niet verbonden feiten en 

ervaringen. 

3. Prepared mind: Toeval door de blootstelling aan verschillende feiten en gebeurtenissen 

die verbonden zijn met het probleem dat zich stelt. 

4. Individual: Toevallige ontdekking als gevolg van het individu zijn kenmerkende kennis of 

interesse. 

Foster en Ford (2003) deden empirisch onderzoek naar de aard van serendipity aan de hand van 

interviews bij academische onderzoekers. Ze hadden daarbij aandacht voor de impact van 

serendipity. Hun onderzoek toonde aan dat serendipity twee effecten kan hebben. Enerzijds kan 

serendipity zorgen voor een versterking van de onderzoeker zijn oplossing voor een bestaand 

probleem. Anderzijds kan het de onderzoeker in een nieuwe richting sturen waarin de opvatting 

of oplossing gewijzigd wordt. Daarnaast kan een toevallige ontdekking ook zorgen voor een 

totaal nieuwe invalshoek waar voordien nog niet aan gedacht werd. 
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Naast aandacht voor de impact van serendipity onderzochten Foster en Ford (2003) ook welke 

verschillende types van toevallige ontdekkingen er bestaan binnen het academisch onderzoek. 

Ze onderscheiden twee vormen: 

1. De toevallig gevonden informatie is van onverwachte waarde. 

2. Het bestaan of de locatie van de gevonden informatie was onverwacht. 

Ook Erdelez (2004) deed empirisch onderzoek naar serendipity bij het zoeken naar 

wetenschappelijke informatie. Ze definieert toevallig tegenkomen van informatie als “an 

instance of accidental discovery during an active search for some other information”. Haar studie 

bestond uit surveys en diepte-interviews en hield rekening met vier dimensies van het vinden 

van informatie: de gebruikers-dimensie, de informatie-dimensie, de omgevingsdimensie en de 

dimensie van het analyseren van informatiebehoeften (Nutefall & Ryder, 2010).  

Verder beschreef ze in haar studie vier types van informatievinders (Sun et al., 2011). De non-

encounterers vinden zelden toevallig informatie. Degene van het occasionele type vinden soms 

toevallig informatie en beschouwen dat als zuiver geluk. De encounterers komen dikwijls 

toevallig in contact met informatie, maar zien geen link tussen het toevallig vinden van 

informatie en andere aspecten van hun zoekgedrag naar informatie. De super-encounterers 

tenslotte beschouwen het toevallig stuiten op informatie als een goede en efficiënte manier van 

zoeken naar informatie. 

Rubin et al. (2011) benadrukken het belang van deze studies, maar zeggen daarnaast ook dat 

serendipity in de context van het alledaagse leven veel minder bestudeerd is, zeker als je ook 

toevallige ontdekkingen in rekening brengt die weinig of niets met het zoeken naar literatuur te 

maken hebben. Daarom weten we volgens hen weinig over de situationele en persoonlijke 

factoren die serendipity in het alledaagse leven promoten. Op basis van deze bestaande studies, 

in combinatie met empirisch onderzoek ontwikkelden ze een conceptueel model dat serendipity 

in het dagelijks leven omschrijft. Dit model bekijken we iets gedetailleerder en zullen we 

gebruiken voor ons onderzoek naar serendipity bij mobiele nieuwsconsumptie. 

Serendipity in het alledaagse leven (Rubin et al., 2011) 

 

Figuur 1: facets of Serendipity in everyday chance encounters. Bron: Rubin, V. L., Burkell, J., & Quan-Haase, A. 
(2011). Facets of serendipity in everyday chance encounters: a grounded theory approach to blog analysis. 
Information Research-An International Electronic Journal, 16. 
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Facet A: Prepared mind 

Dit facet bestaat uit twee aan elkaar gelinkte componenten: een voorafgaande zorg of bestaand 

probleem en voorafgaande ervaring, kennis of vaardigheid. Deze voorafgaande ervaring helpt 

om de relevantie of het belang van wat gevonden wordt te begrijpen. Wanneer we het hebben 

over serendipity in het dagelijks leven is er niet noodzakelijk nood aan formele training of 

achtergrondkennis. Gewoon bewustzijn kan voldoende zijn. Ook de voorafgaande zorg kan zijn 

rol in spelen in het begrijpen van wat gevonden wordt. Daarnaast kan de voorafgaande zorg of 

prior concern het al dan niet opmerken (facet B) positief of negatief beïnvloeden (Rubin et al., 

2011). In hun studie vonden Rubin et al. (2011) ook een geval waarin er geen sprake was van een 

prior concern. 

Facet B: The act of noticing 

Er is niet alleen nood aan een prepared mind. De persoon in kwestie moet ook in staat zijn om 

wat gevonden wordt op te merken en om zijn aandacht er naar te verleggen, weg van de 

primaire activiteit (Rubin et al., 2011). 

Facet C: Chance 

Toeval is een essentiële voorwaarde om van serendipity te kunnen spreken. Rubin et al. (2011) 

omschrijven toeval als “an accidental or unplanned encounter with the find”. De component 

chance beschrijft met andere woorden de accidentele aard van de ontdekking en benadrukt het 

waargenomen gebrek aan controle. 

Facet D: Fortuitous outcome 

Dit concept wordt door Rubin et al. (2011) als volgt verduidelijkt: “a chance encounter provides 

unexpected benefits linked to the find”. Deze onverwachte voordelen kunnen onderverdeeld 

worden in drie algemene categorieën: 

1. Waargenomen waarde:  

De fortuitous outcome of toevallige uitkomst brengt niet altijd een verandering in actie 

met zich mee. De waarde van de ontdekking kan in dat geval afgeleid worden van hoe 

gereageerd wordt op de ontdekking. 

2. Oplossing voor een voorafgaand probleem of een voorafgaande zorg:  

In dit geval is de toevallige uitkomst direct gelinkt aan een voorafgaand probleem of 

zorg, en minder aan een interesse in een topic of een activiteit. Belangrijk hierbij is dat 

het probleem toevallig opgelost wordt, zonder veel moeite door het individu. Het 

individu struikelt als het ware over de ontdekking die voor de oplossing zorgt. 

3. Actieplan of actie ondernomen gebaseerd op de ontdekking: 

De toevallige vondst resulteert in het ondernemen van nieuwe acties. In heel 

uitgesproken gevallen kan dit leiden tot levens veranderende gebeurtenissen of 

onverwachte wendingen. De ondernomen acties hoeven echter niet zo een grote impact 

te hebben. Het kunnen ook kleine veranderingen of nieuwe dingen zijn. 
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In een laatste deel van de literatuurstudie zullen we enkele bevindingen uit concreet 

wetenschappelijk onderzoek naar mobiele nieuwsconsumptie linken aan deze conceptuele 

uitwerking van serendipity. 

Mobiele nieuwsconsumptie 

Er is voorlopig relatief weinig onderzoek gedaan naar mobiele nieuwsconsumptie. Bovendien 

maakt deze vorm van nieuwsconsumptie momenteel enorme ontwikkelingen door (Chyi & 

Chadha, 2011). Daarom refereren we in dit stuk enkel naar recent onderzoek. 

Een steeds terugkomende conclusie is dat nieuws via verschillende platformen geraadpleegd 

wordt gedurende een typische dag. Meer en meer behoort ook nieuwsconsumptie via tablets en 

smartphones tot de dagelijkse routine van veel mensen.  In 2010 raadpleegden 33% van de 

bezitters van een mobiel toestel af en toe nieuws met dat toestel. In 2012 liep dit al op tot 54% 

van de mensen (Rainie, 2010; Mitchell, Rosenstiel & Christian, 2012).  

Waarom? 

In een onderzoek van Purcell et al. (2010) gaf 44% van de mensen aan dat de tijd doden en dode 

momenten nuttig proberen te besteden redenen zijn om mobiel nieuws te consumeren. 

Daarnaast halen ze nog enkele andere redenen aan. Ze hebben het hierbij niet specifiek over 

mobiel nieuws, maar dezelfde redenen zijn ook daar van toepassing. De belangrijkste zijn: 

- Het leuk vinden om te praten met vrienden en familie over wat er gebeurt (72%) 

- Voelen van sociale druk om geïnformeerd te blijven (69%) 

- Informatie vinden in het nieuws die helpt om eigen leven beter te maken (61%) 

Als we kijken naar het model voor serendipity van Rubin et al. (2011) dan kunnen we in het geval 

van toevallig raadplegen van nieuws deze redenen zien als een onderdeel van facet A, de 

prepared mind. 

Hoe? 

Onderzoek toont aan dat mobiel nieuws vooral bekeken wordt via de browser en veel minder via 

applicaties, zowel bij de tablet als bij de smartphone (Rosenstiel & Mitchell, 2012). Als we dieper 

ingaan op hoe mensen bij mobiel nieuws terechtkomen, los van het feit of dat via een applicatie 

of via de browser is, zien we verschillende wegen. 

Ongeveer 50% van de mensen rekent dikwijls op zijn sociaal netwerk om op de hoogte te blijven 

van belangrijk nieuws. Mensen houden elkaar op de hoogte via sociale netwerksites, mails en 

sturen elkaar links via chatberichten (Westlund, 2008). Deze vorm van in contact komen met 

mobiel nieuws kunnen we beschouwen als een onderdeel van het facet chance in het model van 

serendipity.  

Wanneer we wat dieper ingaan op de rol van Facebook en Twitter binnen mobiele 

nieuwsconsumptie zien we dat die niet overschat mag worden. Heel wat mensen gebruiken 

Facebook en Twitter af en toe om in contact te komen met nieuws, maar slechts een klein 

percentage doet dit echt vaak. Volgens Mitchell et al. (2012) is dit voor Facebook bij 8% het 

geval, en voor Twitter bij 3%. Volgens Baresch et al. (2011) liggen deze cijfers wel anders als we 
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kijken naar jonge mensen. Bij jonge mensen zien we een veel sterkere invloed van sociale 

netwerksites zoals Facebook en Twitter op de mobiele nieuwsconsumptie. 

Uiteraard is dit niet de enige manier om in aanraking te komen met nieuws. Onderstaande 

afbeelding toont welke wegen naar nieuws nog aangegeven werden in het onderzoek van 

Mitchell et al. (2012). 

 

Figuur 2: Getting to the news on digital devices. Bron: Mitchell, A., Rosenstiel, T., & Christian, L. (2012). Mobile 
devices and news consumption: some good signs for journalism. The State of the News Media 2012: An Annual 
Report on American Journalism. 

Een ander interessant gegeven is dat mensen ook los van nieuws via sociale netwerken vaak in 

contact komen met toevallig gevonden nieuws. In de studie van Rainie (2010) gaf 34% van de 

mensen aan dat ze graag via een overzichtspagina op nieuws terechtkomen waar ze niet naar op 

zoek waren, of niet direct aan gedacht hadden. Ook hier kunnen we dus een link leggen naar de 

facetten chance en act of noticing uit het model voor serendipity van Rubin et al. (2011). Ook 

Yadamsuren en Erdelez (2011) halen aan dat mensen vaak onverwacht in contact komen met 

nieuws tijdens andere online activiteiten. 

Samenvatting en conclusie 

In het eerste deel van de literatuurstudie hebben we de verschillende definities en uitwerkingen 

van het concept serendipity besproken. We hebben er voor gekozen om verder te werken met 

het model van Rubin et al. (2011), omdat dat het enige model is dat specifiek focust op 

serendipity in een alledaagse context.  

Vervolgens zijn we wat dieper ingegaan op bestaand wetenschappelijk onderzoek naar mobiele 

nieuwsconsumptie. Daarin zagen we dat mobiele nieuwsconsumptie momenteel heel snel 

ontwikkelingen doormaakt en dat onder andere sociale netwerksites en sociale contacten een 

rol spelen in de selectie van welk nieuws gelezen wordt. We kunnen hier dan ook spreken van 

een vorm van serendipity of toevallige nieuwsconsumptie. Uit de probleemstelling en de 

literatuurstudie kunnen volgende hypotheses geformuleerd worden: 
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- H1: We kunnen het model van Rubin et al. (2011) gebruiken om onderzoek te doen 

naar de factoren die een rol spelen bij serendipity in mobiele nieuwsconsumptie. 

- H2: Serendipity komt vooral voor bij de lichtere nieuwstypes. 

- H3: Er is vooral sprake van serendipity bij nieuwstypes die niet binnen de top-

interesses liggen van de consument. Naar deze nieuwstypes zal hij namelijk al bewust 

op zoek gaan. 

- H4: Er is meer sprake van serendipity via de smartphone dan via de tablet, omdat er 

vooral onderweg sprake is van toevallige nieuwsconsumptie. 

- H5: Er zijn duidelijke verschillen tussen groepen van mobiele nieuwsconsumenten op 

het gebied van serendipity. 

Methode 

Definities 

De term nieuwsconsumptie verwijst naar elke vorm van contact met nieuwsitems, zowel naar 

het bewust zoeken naar nieuws als naar het onbewust in contact komen ermee. In de 

operationalisering van dit onderzoek wordt nieuws zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Zowel hard 

nieuws, al dan niet aangevuld met interpretaties en meningen, als zacht nieuws vallen binnen 

deze studie onder het begrip nieuws. De verschillende nieuwsitems zijn onderverdeeld in zestien 

nieuwstypes, waaronder sport, politiek, economie, wetenschap, cultuur en showbizz. Het begrip 

traditionele media wordt gebruikt wanneer er gesproken wordt over geschreven media, televisie 

en radio. Onder nieuwe media verstaan we media die geraadpleegd kunnen worden via het 

internet. 

De nieuwskanalen zijn de verschillende manieren om nieuws te consumeren, en bevatten zowel 

de tastbare dragers (papier, televisie, smartphone,…) als de diensten, zoals nieuws sites, digitale 

kranten en diensten die nieuws aanbieden via sms-berichten. Het nieuws format refereert naar 

de manier waarop nieuws weergegeven is op een digitaal toestel: een standaard website, een 

mobiele website of een applicatie. Convergentie maakte het mogelijk om dezelfde drager te 

gebruiken voor verschillende media types: tekst, afbeeldingen, videofragmenten en 

audiofragmenten. 

Dataverzameling 

Het onderzoek bestaat uit multi-methodische, gebruikersgerichte aanpak met zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve data. Het startpunt was kwantitatieve data verzameld door de 

onderzoeksgroep iMinds – MICT – Ugent in Digimeter, een survey (n = 2676) over mediabezit en 

gebruik in Vlaanderen (iMinds-iLab.o, 2012). Omdat ons onderzoek focust op mobiel nieuws 

werden enkel de respondenten die een smartphone en/of tablet bezitten geselecteerd voor 

verdere analyse. Dit zorgde voor een steekproef van 1279 respondenten (gewogen op geslacht, 

leeftijd en provincie). Deze steekproef werd, met behulp van een cluster analyse in SPSS, 

ingedeeld in exclusieve groepen gebaseerd op overeenkomsten in voorkeuren voor bepaalde 

nieuwskanalen bij nieuwsconsumptie.  
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Grafiek 1: clustering op basis van voorkeur voor bepaalde nieuwskanalen 

De drie clusters werden geprofileerd op basis van socio-demografische gegevens, de adoptie van 

mobiele technologieën en patronen van nieuwsconsumptie. Om de betekenis van mobiele 

nieuwsconsumptie, en het al dan niet ervaren van serendipity daarbij, voor de drie clusters in 

kaart te brengen werd de kwalitatieve data aangevuld met een tweede, meer exploratief 

onderzoek (n = 30). Het onderzoeksdesign bestond uit drie fases:  

1. Een diepte-interview in verband met gewoontes bij nieuwsconsumptie. 

2. Een week waarin de nieuws-gerelateerde activiteiten van de respondent gevolgd 

werden door middel van dagboeken en logging. 

3. Een afsluitend diepte-interview. 

Het doel van het introducerende interview is om te verstaan via welke toestellen, in welke 

context en op welke momenten van de dag de respondent nieuws consumeert. De 

respondenten moesten onder andere de zestien nieuwstypes rangschikken binnen een 

vastgelegd rooster om op die manier aan te geven welke nieuwstypes ze zeker wel of zeker niet 

consumeren. 

 

Figuur 3: de gerangschikte nieuwstypes (respondent 14) 

Vervolgens linkten de respondenten de verschillende nieuwstypes aan acht dragers voor nieuws 

(papieren media, radio, tv, smartphone, gsm, tablet, laptop, desktop).  Daarnaast werden er 

multimediaal - 45,26% traditioneel - 34,16% occasioneel - 20,58%
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extra vragen gesteld naar de context van hun nieuwsconsumptie, met een focus op de vier 

dimensies van context: de ruimtelijke dimensie, de tijdsdimensie, de sociale dimensie en de 

emotionele dimensie.  

De tweede fase combineert de kwalitatieve data uit de dagboeken, ingevuld door de gebruikers, 

en kwantitatieve data gegenereerd door het loggen van hun nieuwsconsumptie via software. 

Het doel van deze fase is inzicht krijgen in het gebruik van mobiele toestellen, en hun rol in 

nieuwsconsumptie. In traditioneel gebruikersonderzoek wordt enkel gebruik gemaakt van 

zelfrapportering. Deze methode is gelimiteerd  door het geheugen van de gebruiker, het  niveau 

van betrokkenheid bij het onderzoek en door sociale wenselijkheid. Het toevoegen van loggen 

aan het onderzoek zorgt voor een hogere betrouwbaarheid, omdat het digitale blauwdrukken 

van het gedrag van de consument bij houdt. De aantrekkingskracht van logs is dat ze overvloedig 

en robuust bewijs leveren,  omdat ze rechtstreeks en onmiddellijk weergeven wat mensen 

gedaan hebben (Nicholas, Huntington, Jamali & Watkinson, 2006). 

Door middel van het gebruik van spyware, geïnstalleerd op de mobiele toestellen van de 

respondenten, worden drie soorten data verzameld: welke applicaties geactiveerd worden, waar 

het toestel gebruikt wordt (op basis van gps-coördinaten) en welke websites bezocht worden. 

Deze data worden aangevuld met het tijdstip en de duur van gebruik. De gegenereerde logs 

kunnen bekeken worden via de website van de software-aanbieder. 

Aangezien alle activiteiten op de mobiele toestellen vastgelegd werden, moest deze ruwe data 

vertaald worden naar een bruikbaar databestand. Nieuws-gerelateerde activiteiten werden, 

indien mogelijk, handmatig aangevuld met de nieuwsbron (e.g. een website van een krant of 

applicatie die nieuws verzameld) , het nieuws format (e.g. een mobiele website of een link via 

sociale media), het nieuws type (e.g. sport, politiek, cultuur of fait-divers) en de titel van het 

nieuwsitem. 

Niet elke parameter die mobiel nieuws kan beïnvloeden kan echter vastgelegd worden met 

behulp van deze logs. Om toch zo veel mogelijk parameters in kaart te kunnen brengen, werd er 

gebruik gemaakt van elektronische dagboeken.  De keuze voor elektronische dagboeken werd 

gemaakt op basis van de argumentatie van Sun et al. (2011), die stellen dat elektronische 

dagboeken beter en tijdsefficiënter zijn dan hun papieren variant. De dagelijkse survey werd 

afgenomen via CAPI-interviews1. Er werd aan de respondenten gevraagd wanneer en via welk 

kanaal ze nieuws consumeerden. Wanneer ze aangaven dat ze een mobiel toestel gebruikten, 

werden extra vragen gesteld over het nieuws type, de context waarin het nieuws geconsumeerd 

werd en of het nieuws al dan niet toevallig geconsumeerd werd. In het geval van toevallige 

nieuwsconsumptie werd er ten slotte gevraagd om aan te geven op welke manier ze bij het 

nieuws item terechtkwamen. 

Na deze week van gedetailleerd opvolgen van de nieuwsconsumptie werden de respondenten 

geconfronteerd met hun patronen van nieuwsconsumptie, tijdens een tweede diepte-interview. 

Gedurende deze debriefing werden de logboeken en dagboeken met elkaar vergeleken, en werd 

er extra uitleg gevraagd indien nodig. 

                                                           
1
 Computer Assisted Personal Interview 
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Data analyse 

De data verzameld via de Digimeter survey van iMinds – MICT – Ugent (2012) werd geanalyseerd 

met behulp van SPSS. De data verzameld in het tweede deel van het onderzoek werd door 

middel van verschillende technieken geanalyseerd. De dagboeken en logboeken werden gescand 

op nieuws-gerelateerde activiteiten, op zoek naar gebruikspatronen en toevallige 

nieuwsconsumptie. Speciale aandacht werd besteed aan welke nieuwstypes toevallig 

geconsumeerd werden, de context waarin ze geconsumeerd werden en de reden waarom er 

sprake was van toevallige nieuwsconsumptie. Daarnaast werd er ook een vergelijking gemaakt 

tussen de tablet en de smartphone en gezocht naar verschillen tussen de verschillende clusters 

en tussen leeftijdsgroepen. Voor deze analyses werd gebruikt gemaakt van SPSS. De diepte-

interviews, zowel de inleidende als de afsluitende interviews, werden letterlijk uitgetypt. Deze 

uitgetypte interviews werden vervolgens verder geanalyseerd met behulp van Nvivo 10.  

Resultaten 

Uit de interviews, en de dag- en logboeken blijkt dat zesentwintig van de dertig respondenten 

minstens wekelijks toevallig met nieuws in contact komen via hun smartphone en/of tablet. 

Zoals eerder aangehaald, gebruiken we voor de bespreking van de resultaten het model van 

serendipity van Rubin et al. (2011). We beginnen met de verschillende facetten van het model 

toe te passen op serendipity bij mobiele nieuwsconsumptie. Daarna gaan we dieper in op de 

verschillen in toevallige mobiele nieuwsconsumptie tussen de respondenten, en op de vraag of 

er vooral sprake is van toevallige nieuwsconsumptie bij bepaalde nieuwstypes. In dat deel 

besteden we ook aandacht aan het toestel dat gebruikt werd, en aan de locatie waar het nieuws 

geconsumeerd werd.  

Facetten van serendipity in mobiele nieuwsconsumptie 

Facet A: prepared mind 

Uit de data blijkt dat er dikwijls geen sprake is van een voorafgaande zorg zoals die omschreven 

werd door Rubin et al. (2011). Toch is er ook binnen toevallige mobiele nieuwsconsumptie 

dikwijls sprake van een vorm van voorafgaande zorg. Deze zorg moet echter eerder gezocht 

worden bij de behoefte om nieuws te consumeren, dan in het oplossen van bestaande 

problemen met behulp van deze nieuwsconsumptie.  Een eerste voorafgaande zorg die dikwijls 

terugkomt om nieuws te consumeren is de tijd doden. Zo worden in de dagboeken onder andere 

deze oorzaken van toevallige nieuwsconsumptie aangegeven: 

- Ik moest wachten op mijn trein die vertraging had en heb dus enkele nieuwswebsites 

bekeken. (respondent 27) 

- Ik zat te wachten in de wachtzaal en bekeek de hoofdpunten via een applicatie. 

(respondent 25) 

- Op de trein luister ik naar de radio via mijn smartphone, en dan hoor ik ook toevallig het 

nieuws. (respondent 5) 

Een andere vorm van voorafgaande zorg is eerder in de sociale categorie te situeren. 

Verschillende respondenten geven aan toevallig interessant nieuws gelezen te hebben omdat ze 
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een nieuwssite overlopen hadden, om een beetje algemeen op de hoogte te zijn en te kunnen 

meepraten met vrienden en familie over onderwerpen waar ze zelf minder van weten of minder 

in geïnteresseerd zijn.  

Ook via sociale netwerksites komt men dikwijls in contact met nieuws. In dat geval is er meestal 

geen sprake van een nieuws gerelateerde voorafgaande zorg, omdat de meeste respondenten 

aangeven dat ze hun sociale netwerksites oorspronkelijk niet openden om nieuws te bekijken. 

Zeker bij Facebook is dit het geval. Twitter beschouwen veel mensen wel als een nieuwsbron, 

dus in het geval van Twitter is er dikwijls wel sprake van een nieuws gerelateerde voorafgaande 

zorg. 

Uit de diepte-interviews blijkt echter dat er af en toe ook sprake is van een voorafgaande zorg 

zoals Rubin et al. (2011) die omschrijven. Zo was er bijvoorbeeld respondent 2 die toevallig een 

artikel las over het verband tussen de bliksem en migraine, en daar de volgende argumentatie 

voor gaf: 

“Dat is omdat mijn broertje altijd migraine heeft en ik hem niet altijd geloof, dus vond ik 

dit dat interessant en dacht ik, ik ga dat eens lezen.” 

Facet B: Act of noticing 

Dit facet bestaat volgens Rubin et al. (2011) uit het verleggen van de aandacht van een primaire 

zaak, naar wat toevallig gevonden wordt. Wanneer toevallige nieuwsconsumptie tot stand komt 

door het overlopen van een nieuwswebsite of applicatie en het selecteren van interessante 

artikels, is er niet echt sprake van verlegging van de aandacht, aangezien het zoeken naar nieuws 

reeds de aandacht had. Ook bij het toevallig raadplegen van nieuws na doorklikken van op 

Twitter is dit niet het geval.  

Wanneer mobiel nieuws gevonden wordt op Facebook is er wel duidelijk sprake van een act of 

noticing zoals Rubin et al. (2011) die formuleerden, omdat de oorspronkelijke aandacht niet 

nieuws-gerelateerd, maar eerder op ontspanning gericht was. Daarnaast toont de verzamelde 

data aan dat er nog verschillende vormen zijn van toevallige nieuwsconsumptie waarbij er 

duidelijk sprake is van een verlegging van de aandacht van een bepaalde activiteit naar het 

nieuwsfeit. Deze werden gegroepeerd in onderstaande tabel. De tabel kwam tot stand door het 

analyseren van zowel de dag- en logboeken als de diepte-interviews 

Reden Aantal respondenten  

Doorklikken via Facebook naar nieuwsbericht 20 

Nieuwsfeit tegengekomen tijdens lezen van mails 11 

Startpagina is een nieuwssite en iets interessant gezien bij openen internet 4 

Melding van het nieuwsfeit via een applicatie 3 

Per ongeluk op nieuwspagina terechtgekomen 1 

Tabel 1: aandacht verleggen naar toevallig gevonden mobiel nieuws 

Facet C: Chance 

Toeval is een essentiële voorwaarde om van serendipity te kunnen spreken. De literatuur biedt 

echter weinig duidelijkheid over het concept toeval binnen nieuwsconsumptie. Daarom baseren 
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we ons op de dag- en logboeken, en de diepte-interviews om te verduidelijken wat toeval is 

binnen de context van mobiele nieuwsconsumptie. We starten met te bespreken wat de 

respondenten zelf verstaan onder toevallige nieuwsconsumptie. Daarna stellen we, op basis van 

alle data, verschillende categorieën voor toeval op.  

Wanneer de respondenten gevraagd werd wat voor hen toevallig nieuws consumeren was via 

een mobiel toestel, kregen we heel wat uiteenlopende antwoorden. Facebook kwam echter bij 

heel wat respondenten ter sprake als een mogelijkheid tot het toevallig raadplegen van nieuws. 

Zo was er bijvoorbeeld respondent 30, die toevallige nieuwsconsumptie als volgt omschreef: 

“Toevallig zal eerder zijn gelijk bij Facebook. Dat is eigenlijk meer voor contact te hebben 

met anderen en naar foto’s te kijken, maar als er daar een interessante link staat lees ik 

die, en dan is dat toevallig dat ik dat artikel lees.” 

Niet iedereen was er echter van overtuigd dat het doorklikken naar nieuwsartikelen van op 

Facebook een vorm van toevallige nieuwsconsumptie is. Respondent 2 zei hierover het 

volgende: 

“Als je op Facebook iets of iemand  leuk vindt, dan neem je aan dat je daar berichten van 

krijgt en dan is dat voor mij geen toeval. Ik denk eerder dat het belangrijk is of mensen 

bewust op zoek gaan naar nieuws, of alles op zich af laten komen.” 

Andere respondenten hebben het bij het omschrijven van toeval niet over de weg waarlangs ze 

nieuws gaan raadplegen, maar hebben het hoofdzakelijk over de context waarin de 

nieuwsconsumptie plaats vindt: 

“Toevallig is voor mij als ik iets door omstandigheden doe dat ik op een doordeweekse 

dag niet zou doen, bijvoorbeeld het laatste nieuws raadplegen. Maar als je dan toevallig 

tijd over hebt doe ik dat wel.” (respondent 10) 

Respondent 23 gaat nog verder in de omschrijving van toevallige nieuwsconsumptie en stelt dat 

in bepaalde situaties ook het bewust opzoeken van specifieke informatie toevallig kan zijn: 

“Als er u iets overkomt, en je gaat daar daarna specifiek informatie of nieuws over gaan 

opzoeken, dan is dat eerder toevallig zou ik durven zeggen.” 

Duidelijk is dat er ook bij de respondenten geen consensus bestaat over wat toevallige 

nieuwsconsumptie juist inhoudt. Een vaak terugkomende opmerking tijdens de interviews was 

dat omschrijven wat toevallige nieuwsconsumptie is zeer moeilijk is. Op basis van de interviews 

en de gegevens uit de dag- en logboeken onderscheiden wij drie niveaus van toevallige mobiele 

nieuwsconsumptie: 

Een eerste niveau is puur toevallige nieuwsconsumptie, waarbij de nieuwsconsumptie volgt op 

een bezigheid die niets met nieuws te maken heeft. Hier gaat het onder andere over doorklikken 

van op Facebook, het luisteren naar de radio via een mobiel toestel (indien het nieuws 

beluisteren niet het oorspronkelijke doel was), meldingen via applicaties, iets lezen op aanraden 

van anderen, en een interessant nieuwsfeit zien op je startpagina, terwijl je eigenlijk iets niet 

nieuws-gerelateerd wou opzoeken.  
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Van niveau twee is er sprake wanneer nieuws toevallig geconsumeerd wordt, maar de aandacht 

wel reeds bij nieuwsconsumptie ligt. Hieronder vallen onder andere het bekijken van nieuws om 

de tijd te doden, het scannen van de koppen van een nieuwswebsite en de belangrijke dingen 

lezen, het lezen van nieuwsbrieven en het doorklikken naar nieuws via Twitter (indien de 

respondent Twitter beschouwt als een nieuwsbron, wat meestal het geval is). Uit de interviews 

blijkt dat vooral het scannen van de koppen en interessante artikels zeer vaak voorkomt, maar 

dat veel respondenten dit niet als toevallig aangaven in de dagboeken. 

Niveau 3 bevat nog een andere gradatie van toeval, namelijk het doorklikken naar een artikel via 

suggesties die aangeboden worden via een oorspronkelijk, bewust gelezen artikel. Ook hier 

kunnen we spreken van een vorm van toeval, omdat je de suggestie toevallig krijgt, en ze niet 

zelf gaat gaan opzoeken. Wanneer we kijken naar de log- en dagboeken (zie tabel 2) zien we dat 

vooral niveau 1 en niveau 2 vaak voorkomen bij mobiele nieuwsconsumptie. Niveau 3 komt 

minder voor omdat de meeste respondenten aangaven dat ze na het lezen van een artikel 

steeds naar de overzichtspagina terug gaan.  

Niveau van toeval Aantal keer voorgekomen 

Niveau 1  65 

Niveau 2 50 

Niveau 3 2 

Tabel 2: aantal keer verschillende niveaus van toeval 

Facet D: fortuitous outcome 

Volgens het model van Rubin et al. (2011) zorgt serendipity steeds voor een waargenomen 

toegevoegde waarde, een oplossing voor een voorafgaand probleem of voorafgaande zorg, of 

voor acties ondernomen gebaseerd op de toevallige ontdekking. Bij mobiele nieuwsconsumptie 

ligt de waargenomen toegevoegde waarde vaak in het feit dat er onverwacht iets gelezen wordt 

over een onderwerp waar normaal niets over gelezen zal worden, of simpelweg in het feit dat de 

toevallige nieuwsconsumptie voor entertainment en tijdverdrijf zorgt. Zeker wanneer de 

nieuwstypes amusement en showbizz, cultuur en media en fait divers geraadpleegd worden is 

dit het geval. Ook het toevallig lezen van een artikel binnen het interessegebied wordt vaak als 

een toegevoegde waarde gezien. 

Een andere vorm van fortuitous outcome situeert zich eerder in de sociale categorie. Zo zeggen 

respondent 2 en respondent 13 dat ze het leuk vinden om met andere mensen mee te kunnen 

praten over zaken die ze toevallig gelezen hebben. Daarnaast is het ook mogelijk dat toevallige 

nieuwsconsumptie leidt tot het verder bewust op zoek gaan naar informatie over een bepaald 

onderwerp. In dat geval is er sprake van actie gebaseerd op de nieuwsconsumptie in kwestie. 

Beïnvloedende factoren 

Voor we dieper ingaan op de inhoudelijke kant van toevallige nieuwsconsumptie en de 

verschillen tussen groepen van respondenten, bekijken we welke kenmerken van mobiel nieuws 

het toevallig raadplegen ervan stimuleren. Uit de data blijkt namelijk dat er naast situationele 

factoren, zoals het feit dat vrienden een bepaald nieuwsfeit delen op facebook, ook kenmerken 

van de nieuwsberichten zelf een rol spelen in het al dan niet raadplegen van het nieuwsfeit.  
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Vaak terugkomende kenmerken zijn daar een opvallende, aansprekende, spectaculaire of 

choquerende titel en afbeelding. Ook de plaats waar het artikel staat speelt een grote rol. Hoe 

hoger het op een nieuwswebsite staat, hoe meer het gelezen zal worden. Niet iedereen kan 

echter duidelijk onder woorden brengen waarom hij een artikel wel of niet zou lezen. Zo 

antwoordde respondent 9 het volgende op de vraag wat hem zou doen beslissen om door te 

klikken naar een artikel: 

“Goh, ik heb daar eigenlijk nog  nooit zo over nagedacht, waarom klik ik daar op door? Ik 

kan u daar geen antwoord op geven eigenlijk.” 

Wanneer we in de dagboeken kijken naar de vorm van het nieuws dat toevallig geraadpleegd 

wordt via een mobiel toestel zien we dat het steeds gaat over tekst, al dan niet in combinatie 

met een afbeelding. Toevallig beluisterde audiofragmenten zien we bij één respondent 

terugkomen (respondent 5), die vaak naar de radio luistert via de smartphone en op die manier 

toevallig met nieuws in contact komt. Deze voorkeur voor tekst en afbeeldingen kunnen we 

echter veralgemenen naar mobiel nieuws in het algemeen. Ook bij niet toevallig geraadpleegd 

nieuws zien we een duidelijke voorkeur voor deze vormen van nieuws. 

Analyse van toevallige mobiele nieuwsconsumptie 

Contextuele factoren 

Onder contextuele factoren verstaan we de toestellen die gebruikt werden bij toevallige mobiele 

nieuwsconsumptie en de locatie waarop de nieuwsconsumptie plaatsvond. Voor het analyseren 

van de gebruikte toestellen houden we rekening met de smartphone en de tablet. Eén 

respondent gebruikte daarnaast ook nog een iPod-touch, maar die werd niet meegenomen in de 

gecombineerde analyse van de contextuele factoren, omdat een iPod slechts door één 

respondent gebruikt werd en dit de betrouwbaarheid van de analyses te sterk zou beïnvloeden 

vanwege een te lage expected count. Uit tabel 3 blijkt dat de tablet en de smartphone ongeveer 

even veel gebruikt worden voor toevallige nieuwsconsumptie. 

Toestel Frequentie Percentage 

Tablet  61 50,4 

Smartphone 57 47,1 

iPod touch 3 2,5 

Tabel 3: gebruikte toestellen 

De locaties waar de mobiele nieuwsconsumptie plaatsvonden hebben we onderverdeeld in drie 

categorieën: thuis, onderweg en werk/school. Tabel 4 toont aan dat toevallige nieuws-

consumptie via mobiele toestellen hoofdzakelijk thuis gesitueerd moet worden, en slechts in 

veel mindere mate onderweg en op het werk of op school.  

Locatie Frequentie Percentage 

Thuis 86 71,1 

Onderweg 27 22,3 

Werk/school 8 6,6 

Tabel 4: locaties 
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Wanneer we de locatie en het toestel samen bekijken, zien we geen significante verbanden 

tussen een bepaald toestel en een bepaalde locatie. Het significantieniveau van 0,065 van de 

Fisher’s exacte test wijst echter wel op een bepaalde trend. We zien dat de smartphone iets 

meer gebruikt wordt onderweg dan we zouden mogen verwachten indien er geen verband zou 

zijn, maar groot is dit verschil niet. De tablet wordt dan weer minder gebruikt onderweg. Het 

grootste verschil zit hem echter in de toevallige nieuwsconsumptie op het werk of op school. 

Volgens de data uit de dag- en logboeken wordt daar vooral de tablet voor gebruikt. 

 Tablet smartphone significantie 

thuis 
count 43 40 Fisher’s exacte 

test: 
p= 0.065 

Expected count 42.9 40.10 

onderweg 
count 11 16 

Expected count 14.00 13.00 

Werk/school 
count 7 1 

Expected count 4.1 3.9 

Tabel 5: verband tussen locatie en toestel 

Dit verband zien we ook terugkomen in de diepte-interviews. Zo is er bijvoorbeeld respondent 1 

die het volgende zegt: 

“Mijn tablet gebruik ik meer als ik op mijn werk op verplaatsing moet gaan of ik heb een 

vergadering, dan neem ik heel vaak mijn tablet mee. Maar het is niet dat ik daar dan 

onderweg nieuws kan op raadplegen. Ik heb geen internetabonnement.”  

Er zijn echter ook heel wat respondenten die zeggen dat ze de tablet hoofdzakelijk thuis 

gebruiken, en niet mee nemen als ze naar het werk, school  of ergens anders  gaan. Opvallend is 

dat drie respondenten verantwoordelijk zijn voor zo goed als alle toevallige nieuwsconsumpties 

via de tablet onderweg, op het werk en op school. Voor het gebruik van de tablet thuis, en het 

gebruik van de smartphone op alle locaties, zien we een veel ruimere spreiding van de aantallen 

over de verschillende respondenten heen.  

De weg naar toevallig nieuws 

Er zijn verschillende wegen waarlangs nieuws toevallig gevonden wordt. Uit de dag- en 

logboeken blijkt dat Facebook en Twitter zeer belangrijke bronnen zijn voor het toevallig stuiten 

op nieuws. Dit werd ook zo aangegeven tijdens de interviews. Gedurende de week dat de 

respondenten gevolgd werden, klikten twintig van de dertig respondenten door naar nieuws 

vertrekkend van op Facebook. Voor Twitter waren dit er zes van de dertig. Hoe vaak er 

doorgeklikt wordt van op sociale netwerksites is wel sterk afhankelijk van respondent tot 

respondent: 

 “Eum, dikwijls, goh ja dikwijls is zo relatief. Ik doe dat wel. Goh ja pakt 4 keer in de week 

of zo, misschien iets meer. Het hangt er van af he. Soms zijn er mensen die zo artikels 

posten of dingen die ze interessant vinden, en dan zal ik daar wel naar doorklikken.” 

(respondent 27) 
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 “Eigenlijk doe ik dat vrij weinig. Eum, onlangs gisteren zat ik nog eens op een sociale 

netwerksite en heb ik dat wel gedaan, maar dat gebeurt eigenlijk niet zo veel.”  

(respondent 23) 

Een andere vaak terugkerende weg naar toevallig nieuws is het overlopen van de koppen op een 

nieuwswebsite of applicatie, om op die manier interessante artikels te selecteren en te lezen. 

Vijf respondenten gaven zelfs aan dat de startpagina van het internet op hun mobiel toestel of 

mobiele toestellen een nieuwswebsite is en dat ze via deze startpagina dikwijls toevallig in 

contact komen met nieuws.  

De navigatie van artikel naar artikel gebeurt op verschillende manieren. De meeste 

respondenten keren meestal terug naar de startpagina wanneer ze een artikel gelezen hebben 

en zoeken daar een nieuw artikel. Er zijn echter ook enkele respondenten die niet altijd terug 

gaan naar de startpagina, maar een nieuwe link selecteren onderaan het artikel via lees ook. 

Respondent 9 vertelde hier het volgende over: 

“Als het onderwerp me heel erg boeit en ik zie onderaan een link die me ook boeit, dan 

klik ik door. Maar als de link onderaan me totaal niet interesseert dan ga ik terug naar de 

startpagina.” 

Andere wegen naar toevallig nieuws die aangegeven werden in de dagboeken en interviews zijn 

het doorklikken naar nieuws vanuit nieuwsbrieven en andere mails, het krijgen van meldingen 

van nieuws applicaties en het toevallig terechtkomen op een nieuws website.  

Inhoudelijke factoren 

Geraadpleegde nieuwstypes 

Een eerste inhoudelijke vraag die bekeken wordt is welke nieuwstypes toevallig geraadpleegd 

werden, los van de belangrijkheid die door de respondenten meegegeven werd aan deze types.  

genre Frequentie percentage 

Fait divers 18 15,3 

Sport 13 11,0 

Amusement/showbizz 12 10,2 

Binnenland algemeen 12 10,2 

Cultuur/media 10 8,5 

Buitenland algemeen 10 8,5 

Weer/verkeer 9 7,6 

Economisch binnenland 7 5,9 

Technologie 7 5,9 

Regionaal 5 4,2 

Economisch buitenland 4 3,4 

Politiek binnenland 4 3,4 

Wetenschap 4 3,4 

Politiek buitenland 2 1,7 

Opiniestukken/lezersbrieven 1 0,8 

Programmatie radio/tv 0 0 

Tabel 6: toevallig bekeken nieuws types 
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Uit tabel 6 blijkt dat er hoofdzakelijk gekeken wordt naar de lichtere nieuws types. Zo zien we 

dat de types fait divers, sport, amusement en showbizz en cultuur en media samen goed zijn 

voor 45 procent van alle toevallige nieuwsconsumpties. De zwaardere nieuwstypes zoals politiek 

nieuws, wetenschappelijk nieuws en opiniestukken en lezersbrieven worden dan weer zeer 

weinig toevallig geconsumeerd. De gegevens uit deze tabel zijn gebaseerd op de gegevens uit de 

dag- en logboeken. Volgens deze dag- en logboeken kwamen 23 van de 30 respondenten 

gedurende de week die ze gevolgd werden minstens 1 keer toevallig in contact met nieuws via 

een mobiel toestel. 

Geraadpleegde nieuwstypes in functie van persoonlijk belang 

Een tweede, belangrijkere, inhoudelijke vraag die bekeken wordt, is het feit of mensen vooral 

toevallig in contact komen met nieuwstypes die ze wel of niet belangrijk vinden. Om dit te 

onderzoeken werden de toevallige nieuwsconsumpties per respondent aangeduid in hun 

persoonlijke rangschikking van de belangrijkheid van nieuwstypes, gaande van -3 tot +3 (zie 

figuur 3, pagina 9).  

Vervolgens werd per respondent een gemiddelde waarde berekend van de persoonlijke 

belangrijkheid van hun toevallige nieuwsconsumptie. De verschillende nieuwsconsumpties 

kregen de waarde mee van het betreffende nieuws type in het rooster van de respondent. Dit 

zorgde voor een schaal van -3 tot +3 voor het gemiddelde, waarbij een positief gemiddelde wijst 

op het eerder raadplegen van nieuws dat de respondent belangrijk vindt. De gemiddeldes van de 

respondenten worden weergegeven in grafiek 2. We zien dat de meeste respondenten een 

positief gemiddelde hebben en dus eerder toevallig nieuws zullen consumeren dat binnen hun 

interessegebied ligt. 

 

Grafiek 2: gemiddelde belangrijkheid toevallige nieuwsconsumptie per respondent 

-3 -2 -1 0 1 2 3
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Het gemiddelde van de gemiddeldes van de respondenten is 0.734, met een standaardafwijking 

van 0.988. Het uitvoeren van een one-sample Kolmogorov-Smirnov test op de gemiddeldes van 

de respondenten geeft een significantie van 0.716, waaruit we kunnen besluiten dat de 

gemiddeldes normaal verdeeld zijn. We kunnen dus een one-sample t-test uitvoeren om de 

gemiddeldes te vergelijken met de gouden standaard 0, wat een neutrale consumptie zou 

betekenen op gebied van belangrijkheid. In de test werden enkel de respondenten opgenomen 

die gedurende de week dat ze gevolgd werden minstens een keer toevallig nieuws 

consumeerden. Dit kwam neer op 24 van de 30 respondenten. De resultaten van deze t-test 

geven een significant verschil aan (zie tabel 7). We kunnen dan ook concluderen dat er 

significant meer toevallige nieuwsconsumptie is naar nieuwstypes binnen de top-interesses van 

de consument. 

Testwaarde = 0 

Gemiddelde 
belangrijkheid 

t df Sig. (2-tailed) Mean difference 

3.638 23 0.001 0.73375 

Tabel 7: t-test gemiddelde belangrijkheid 

Ook in de diepte-interviews geven de meeste respondenten aan dat ze hoofdzakelijk zullen 

doorklikken op nieuwsberichten die ze toevallig tegenkomen wanneer ze aansluiten bij de 

nieuwstypes die ze zelf het belangrijkste vinden of naar lichtere nieuwstypes genre 

amusement/showbizz en fait divers. Zo zegt respondent 7 dat hij nooit bewust op zoek zal gaan 

naar showbizz-nieuws, maar het wel dikwijls toevallig zal tegenkomen en lezen. 

Verschillen tussen respondenten 

Zoals reeds gezegd voerden we een clusteranalyse op basis van voorkeuren voor bepaalde 

nieuwskanalen uit bij alle respondenten uit Digimeter wave 5 (iMinds-iLab.o, 2012) die een 

mobiel toestel bezitten. Dit zorgde voor drie exclusieve groepen (de multimediale 

nieuwsconsument, de traditionele nieuwsconsument en de occasionele nieuwsconsument),  

zoals te zien is in grafiek 1 op bladzijde 9. De respondenten van ons onderzoek werden zodanig 

gekozen dat de procentuele verdeling over de verschillende clusters heen zo goed mogelijk 

overeen komt met die in wave 5 van Digimeter. 

De analyse van de gemiddelde leeftijd en leeftijdsgroepen (tabel 8) op de data uit Digimeter 

toont aan dat de traditionele nieuwsconsument gemiddeld gezien een stuk ouder is dan de 

multimediale en de occasionele nieuwsconsument. 

 Multimediaal Traditioneel Occasioneel Totaal Significantie 

Leeftijd 
M= 35.9595 
SD= 12.81766 

M= 45.353 
SD= 15.4363 

M= 33.1838 
SD= 13.25026 

  

Leeftijdscategorie     F(2,1.276)= 
85.129*** 15-19 9.10% 5.30% 19.70% 10.00% 

20-29 29.30% 13.00% 28.00% 23.50% 

30-39 27.80% 16.90% 25.80% 23.60% 

40-49 20.30% 27.20% 13.60% 21.30% 

50-59 7.90% 18.50% 9.50% 11.90% 

60-64 2.10% 6.80% 1.10% 3.50% 

>65 3.40% 12.30% 2.30% 6.20% 
Tabel 8: leeftijd en leeftijdsgroepen Digimeter 
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Wanneer we kijken naar de data verzameld in onze exploratieve studie zien we enkele 

significante verschillen tussen de drie clusters. Tabellen 9 en 10 geven een overzicht van deze 

verschillen en gelijkenissen. 

 
Aantal toevallige 

consumpties 
Aantal clusterleden 

Gemiddeld aantal toevallige 
consumpties per respondent 

Multimediaal 64 13 4.92 

Traditioneel 33 11 3 

Occasioneel 24 6 4 

Tabel 9: aantal toevallige nieuwsconsumpties 

 Multimediaal Traditioneel Occasioneel Totaal Significantie 

Locatie     FET (n=121) 
= 26.152*** Thuis 71.90% 72.70% 66.70% 71.10% 

Onderweg 28.10% 3.00% 33.30% 22.30% 

Werk/school 0.00% 24.20% 0.00% 6.60% 

Toestel     FET (n=121) 
= 27.751*** smartphone 57.80% 12.10% 76.20% 48.30% 

tablet 42.20% 87.90% 23.80% 51.70% 

Weg naar nieuws     FET (n=121) 
= 13.576* Facebook 51.60% 27.30% 25.00% 39.70% 

Twitter 12.50% 18.20% 4.20% 12.40% 

Site/applicatie 31.30% 39.40% 62.50% 39.70% 

Melding/mail/brief 4.70% 15.20% 8.30% 8.30% 

Tabel 10: vergelijking van clusters 

In tabel 9 zien we dat traditionele nieuwsconsumenten duidelijk het minst toevallig in contact 

komen met nieuws via mobiele toestellen. De multimediale en occasionele nieuwsconsumenten, 

die gemiddeld gezien duidelijk een stuk jonger zijn, komen meer in contact met toevallig nieuws 

via hun mobiel toestel of mobiele toestellen. Daarnaast zien we op basis van tabel 10 dat elke 

groep van consumenten op een verschillende manier met nieuws in contact komt. 

De multimediale nieuwsconsument komt gemiddeld gezien het meest toevallig in contact met 

mobiel nieuws. Dit gebeurt vooral thuis en nooit op het werk of op school. Hij gebruikt hier 

zowel de smartphone als de tablet voor, en we zien een sterke nadruk op het tot stand komen 

van de toevallige nieuwsconsumptie via de sociale netwerksites Twitter en Facebook. We zien 

hier dus een duidelijke vertegenwoordiging van categorie één van toevallige consumptie.  

“Mja dagelijks zie ik wel dingen op facebook verschijnen, maar ik ga dat niet perse 

openen. Meestal is het zo dat ik iets op facebook zie en dat ik daar gewoon de kop lees 

op facebook. Als het mij echt interesseert ga ik door klikken, maar anders kijk ik ‘s avonds 

en lees ik het dan. Maar dat is inderdaad wel toevallig, en ik denk dat ik dat elke dag wel 

een paar keer gedaan heb.” (respondent 2, multimediale nieuwsconsument) 

De traditionele nieuwsconsument komt gemiddeld gezien het minst toevallig in contact met 

mobiel nieuws. Ook bij deze groep van consumenten gebeurt dit vooral thuis, maar het is wel 

opvallend dat hier ook op het werk of op school vaak toevallig nieuws geconsumeerd wordt in 

vergelijking met de multimediale en de occasionele groep. We zien een heel uitgesproken 
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voorkeur voor de tablet. Toevallig nieuws wordt in deze groep zowel via sociale netwerksites als 

via nieuwswebsites en applicaties geraadpleegd. De toevallige nieuwsconsumptie situeert zich 

hier dus eerder in de categorieën een, twee en drie. 

 “Ik scroll gewoon in feite door de website. Ik zie wat koppen zo, en ik zeg "ah dat is 

interessant of dat is interessant".” (respondent 18, traditionele nieuwsconsument) 

De occasionele nieuwsconsument komt meer toevallig in contact met mobiel nieuws dan de 

traditionele, maar minder dan de multimediale nieuwsconsument. Ook de occasionele 

nieuwsconsument komt vooral thuis toevallig in contact met nieuws, maar scoort in vergelijking 

met de andere twee categorieën ook hoog op toevallige nieuwsconsumptie onderweg. Bij deze 

groep zien we een sterke voorkeur voor de smartphone. Deze groep komt hoofdzakelijk via het 

overlopen van nieuwswebsites en applicaties in toevallig in contact met nieuws. De toevallige 

nieuwsconsumptie situeert zich hier dus hoofdzakelijk in categorieën twee en drie. 

Discussie en conclusie 

Hypothese 1 

Uit de resultaten blijkt dat we het conceptueel model van serendipity van Rubin et al. (2011), 

zoals afgebeeld in de figuur op bladzijde 4, kunnen gebruiken om serendipity bij toevallige 

nieuwsconsumptie in kaart te brengen. Het model moet op bepaalde punten soms wel wat 

aangepast worden om mooi aan te sluiten bij mobiel nieuws. De belangrijkste aspecten bij elk 

facet zijn de volgende: 

Bij de prepared mind bij mobiel nieuws is er dikwijls geen sprake van een echt probleem dat 

opgelost moet worden. De prepared mind bestaat meestal uit een praktische zorg, zoals de tijd 

doden. Ook sociale factoren spelen een rol bij de prepared mind. Wanneer vrienden een 

nieuwsfeit delen op sociale netwerksites wordt dit vaak gelezen, om op de hoogte te zijn en er 

nadien over te kunnen meepraten. 

Er bestaan twee vormen van act of noticing bij mobiele nieuwsconsumptie. Wanneer het mobiel 

nieuws geconsumeerd gevonden wordt tijdens het uitvoeren van een niet nieuws-gerelateerde 

activiteit is er sprake van een act of noticing zoals Rubin et al. (2011) die omschrijven. Bij mobiel 

nieuws kan er echter ook toevallige consumptie optreden wanneer de primaire aandacht reeds 

nieuws-gerelateerd was, bijvoorbeeld bij het overlopen van de koppen van een nieuwssite op 

zoek naar interessante informatie. Ook dit kan volgens ons als een vorm van act of noticing 

beschouwd worden. 

Voor het facet chance maken we bij mobiele nieuwsconsumptie een onderscheid tussen drie 

categorieën:  

- De puur toevallige nieuwsconsumptie, waarbij de aandacht nog niet nieuws-gerelateerd 

was. 

- Een categorie waarbij de aandacht reeds op nieuws lag. Een voorbeeld hiervan is het 

overlopen van een nieuwssite en het selecteren van interessante artikels. 

- Het doorklikken naar een volgend artikel via suggesties die gegeven worden na het lezen 

van het al dan niet bewust gezochte eerste artikel. 
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Ook het facet fortuitous outcome is toepasbaar op serendipity bij mobiele nieuwsconsumptie. 

De waargenomen toegevoegde waarde zit hem dikwijls in de inhoud van het nieuwsbericht zelf. 

Een mogelijke toegevoegde waarde kan het feit zijn dat je als consument iets leest wat je 

normaal niet zou lezen. De toegevoegde waarde kan echter even goed zijn dat je als consument 

iets interessants leest dat sowieso binnen je interessegebied valt. Het lezen van toevallig 

gevonden nieuws kan ook een sociale toegevoegde waarde hebben, of leiden tot het extra 

opzoeken van relevante informatie over het artikel. In dat geval is er sprake van actie gebaseerd 

op de toevallige vondst, wat ook in het model van Rubin et al. (2011) een mogelijke vorm van 

fortuitous outcome is. 

Naast deze vier facetten zijn er nog enkele belangrijke factoren van het nieuwsbericht zelf die 

het ervaren van serendipity positief beïnvloeden. Verschillende respondenten gaven aan dat ze 

een artikel met een opvallende titel en/of foto sneller zullen lezen wanneer ze het toevallig 

tegenkomen. Daarnaast speelt ook de plaats van het artikel een grote rol. Hoe nadrukkelijker het 

artikel aanwezig is, hoe meer kans dat het toevallig gelezen wordt. 

Hypothese 2 

De hypothese dat toevallige nieuwsconsumptie vooral gericht is op de lichtere nieuwstypes 

wordt zowel in de interviews als in de dag- en logboeken onderschreven. Uit de analyse van de 

dag- en logboeken blijkt dat de nieuwstypes fait divers, sport, amusement en showbizz en 

cultuur en media samen verantwoordelijk zijn voor 45% van alle toevallige nieuwsconsumpties. 

De zwaardere nieuwstypes zoals politiek en economisch nieuws worden duidelijk veel minder 

toevallig geraadpleegd via mobiele toestellen. 

Hypothese 3 

De hypothese dat er vooral sprake is van serendipity richting nieuwstypes die niet binnen de 

top-interesses van de respondent liggen wordt duidelijk tegengesproken door de data. De 

analyse van de dag- en logboeken toont namelijk aan dat de gemiddelde toevallige 

nieuwsconsumptie van de respondenten significant hoger dan neutraal scoort op persoonlijke 

belangrijkheid van nieuws voor elke respondent individueel. We kunnen dan ook stellen dat het 

tegendeel van de hypothese correct is: er is vooral sprake van serendipity richting nieuwstypes 

die binnen de top-interesses van de consument liggen. 

Hypothese 4 

Beide delen van de hypothese dat er meer sprake is van serendipity via de smartphone dan via 

de tablet omdat er vooral onderweg sprake is van toevallige nieuwsconsumptie kunnen 

weerlegd worden op basis van de data uit dag- en logboeken en diepte-interviews.   

De data tonen aan dat  over alle respondenten heen in 48,30% van de gevallen de smartphone 

gebruikt wordt voor toevallige mobiele nieuwsconsumptie en in 51,30% van de gevallen de 

tablet. We kunnen dan ook stellen dat er geen significante verschillen zijn tussen beide 

toestellen in het aantal toevallige nieuwsconsumpties.  

Wanneer we kijken naar de locatie zien we dat over alle respondenten heen toevallige 

nieuwsconsumpties via mobiele toestellen in ruim 70% van de gevallen thuis plaats vinden. 
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Slechts 22% van de toevallige nieuwsconsumpties vindt onderweg plaats. Er is wel degelijk 

sprake van een significant verschil tussen de  locaties, maar in tegenstelling tot wat in de 

hypothese vooropgesteld werd vindt toevallige mobiele nieuwsconsumptie hoofdzakelijk thuis 

plaats en niet onderweg. 

Hypothese 5 

Om deze hypothese te kunnen onderzoeken werd er op basis van data uit digimeter wave 5 

(iMinds-iLab.o, 2012) een clusteranalyse gedaan. Dit zorgde voor drie verschillende groepen van 

nieuwsconsumenten: de multimediale consument, de traditionele consument en de occasionele 

consument. Analyses van de toevallige nieuwsconsumpties tonen enkele significante verschillen 

aan tussen deze groepen. Algemeen gezien kunnen we stellen dat de multimediale 

nieuwsconsumenten het vaakst in contact komen met toevallig mobiel nieuws, gevolgd door de 

occasionele nieuwsconsumenten en de traditionele nieuwsconsumenten. De manier waarop 

mobiel nieuws toevallig geconsumeerd wordt is ook verschillend voor elke groep: 

De multimediale nieuwsconsumenten komen thuis en onderweg toevallig in contact met nieuws, 

en niet op het werk of op school. Ze gebruiken hiervoor zowel de tablet als de smartphone en 

klikken vaak door van op de sociale netwerksites Facebook en Twitter. 

De traditionele nieuwsconsumenten komen thuis en op het werk of op school toevallig in 

contact met nieuws en zo goed als niet onderweg. Ze hebben een zeer uitgesproken voorkeur 

voor de tablet. Slechts 12% van de toevallige nieuwsconsumpties gebeuren via de smartphone. 

Toevallig nieuws wordt in deze groep zowel via sociale netwerksites als via nieuwswebsites en 

applicaties geraadpleegd. 

De occasionele nieuwsconsumenten komen vooral thuis en onderweg toevallig in contact met 

mobiel nieuws en gebruiken daar hoofdzakelijk de smartphone voor. De toevallige 

nieuwsconsumptie komt in deze groep hoofdzakelijk tot stand door het overlopen van 

nieuwswebsites en applicaties. 

Beperkingen 

Een eerste beperking van dit onderzoek is dat er sprake kan geweest zijn van reactiviteit bij de 

respondenten, omdat ze beseften dat ze deelnamen aan een onderzoek. Er zijn heel wat 

respondenten die aangegeven hebben dat ze zich niet laten beïnvloeden hebben door het 

onderzoek, maar er zijn even goed respondenten die aangeven dat ze meer of meer nieuws 

raadpleegden via het toestel of de toestellen die gevolgd werden. 

Een tweede beperking van het onderzoek is het feit dat de software die we gebruikten niet alles 

kon bijhouden. Ten eerste konden enkel androidtoestellen gelogd worden. Daarnaast werden 

enkel de bezochte websites gelogd die via de standaardbrowser geopend werden. Wanneer er 

applicaties gebruikt werden om nieuws te consumeren konden we enkel zien welke applicatie 

geopend werd: welke artikels geraadpleegd werden in een applicatie en in welke volgorde dit 

gebeurde werd niet gelogd. 

Een derde beperking is het feit dat het om een exploratief onderzoek gaat met relatief weinig 

respondenten. Om diepgaande conclusies te kunnen trekken zal er dan ook grootschaliger 
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onderzoek nodig zijn. Een laatste beperking ten slotte is het feit dat uit de dagboeken en logfiles, 

bij het loggen van een gedeeld toestel, niet blijkt of de deelnemer aan het onderzoek het nieuws 

consumeerde, of iemand anders dit deed. We hadden moeten vragen om dit duidelijker aan te 

geven in de dagboeken.   

Verder onderzoek 

Aangezien het hier gaat om een exploratieve studie is er verder, grootschalig onderzoek nodig 

om diepgaande conclusies te kunnen trekken. Naar verder onderzoek toe is het belangrijk om te 

zoeken naar een softwarepakket dat ook niet-android toestellen kan loggen en dat logfiles 

bijhoudt van internetgebruik via alle browsers. Ook de activiteit binnen een applicatie zou 

gelogd moeten worden om een zo objectief mogelijk beeld te kunnen krijgen van mobiele 

nieuwsconsumptie. In dit onderzoek waren we voor de informatie van nieuwsconsumptie via 

applicaties afhankelijk van de dagboeken en de diepte-interviews. 
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