
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE REPRESENTATIE VAN MANNEN EN 
VROUWEN IN ALTERNATIEVE MEDIA 
EEN KWANTITATIEVE INHOUDSANALYSE NAAR DE 
REPRESENTATIE VAN MANNEN EN VROUWEN IN EEN 
ALTERNATIEF NIEUWSMEDIUM VICE 
Wetenschappelijk artikel 
Aantal woorden: 8007 
 
 
 
 
 
 
 

Justine Vergotte 
Stamnummer: 01411345 
 
Promotor: Prof. dr. Sarah Van Leuven 
Copromotor: Prof. dr. Sara De Vuyst 
 
Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Communicatiewetenschappen 
afstudeerrichting Journalistiek 
 
Academiejaar: 2016 – 2017 
 
 
 



 

 

 





 



ABSTRACT 
 

Media are one of the most important sources when people want to get information and form opinions. 
It is important that the media provide an equal representation of men and women. However, women 
are usually depicted as housewives or victims, while men usually get important roles and functions. 
Most of the research about representation of men and women is situated in traditional media, even 
though there are plenty of alternative media left to investigate. The internet can be seen as an 
alternative platform and comes with new opportunities for a more diverse (or different) representation.  
By using a content analyses we want to determine if alternative online media have the possibility to 
create a different representation and a more diverse image of men and women. In this paper, we 
focus on the medium Vice. We found that Vice is different to traditional media in many ways but still 
traditional in others. Most of the articles are written by female journalists, but they still cover more soft 
news and news about the private space than men. Furthermore, we found that women and men are 
still not equally represented in the news but the difference is smaller than in traditional media. Even 
though they get more important roles in Vice, such as expert roles, women are still over-proportionally 
portrayed as victims or family members and men still dominate political news and are more the subject 
of articles. We conclude with the idea that Vice is a progressive medium in many ways, but in some 
ways it still holds on to the traditional media ways. 
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De representatie van mannen en 
vrouwen in alternatieve nieuwsmedia 

 
Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de representatie van mannen en vrouwen in 

een alternatief nieuwsmedium Vice 
 

Inleiding  
 
De academische studie van de ongelijkheid tussen de representatie van mannen en vrouwen in de 
media kent zijn start sinds de jaren ‘60 en ‘70 tijdens de second-wave of feminism. Aan de hand van 
inhoudsanalyse werd vooral onderzoek gedaan naar sekserollen. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
vrouwen ondergerepresenteerd worden en op een stereotiepe manier geportretteerd worden (Meyers, 
1999). In 1978 spreekt Tuchman over de ‘symbolic annihilation of women’. Een term die duidt op het 
feit dat vrouwen zo goed als afwezig zijn in de media, wat zorgt voor een onrealistisch beeld van de 
maatschappij. Meer recent onderzoek toont aan dat deze term niet meer van toepassing is (Meyers, 
1999; Macdonald, 1995). Zo stelt Macdonald (1995) dat vrouwen een wijder aanbod aan 
representaties hebben. We moeten wel kritisch zijn tegenover dit optimisme. Hoewel vrouwen nu meer 
aan bod komen, is er nog steeds geen evenwichtige representatie van mannen en vrouwen in de 
media. 
 
Naast de familiale- en de schoolomgeving zijn de media belangrijk voor de vorming van onze identiteit 
(La Ferle, Edwards & Lee, 2000; Gunter, 1995; Goodall, 2012; Jia et al., 2016; Milestone & Meyer, 
2012). Wood stelt dat ‘people today are the most media-saturated and media-engaged people in 
history’ (geciteerd in Goodall, 2012, p. 160). Nieuws is één van de meest invloedrijke bronnen van 
informatie, opinies en ideeën. Het al dan niet representeren van bepaalde groepen en de manier 
waarop is van groot belang aangezien journalistiek claimt objectief over de wereld te berichten. Een 
realistische en  gevarieerde genderrepresentatie is dus van belang.  
Er is al veel onderzoek gebeurd naar de representatie en stereotypering van mannen en vrouwen in 
de media. Vaak ligt de focus op televisie en reclame. Het belangrijkste onderzoek wanneer het gaat 
om representaties van vrouwen in het nieuws, is het onderzoek van het Global Media Monitoring 
Project, een cross-nationaal, longitudinaal onderzoek dat om de 5 jaar plaatsvindt. De Vlaamse versie 
van dit onderzoek (2016) is uitgevoerd door De Vuyst, Vertoont en Van Bauwel. Het bericht 
hoofdzakelijk over traditionele media zoals radio, televisie nieuws en kranten. In 2015 werd ook een 
klein aandeel social media opgenomen in het onderzoek. Ons onderzoek is grotendeels gebaseerd op 
het project van het GMMP. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog steeds een stereotiepe representatie van 
mannen en vrouwen is. Niet alle vrouwen en mannen kunnen zich met deze stereotiepe beelden 
identificeren en zo worden alternatieve stemmen belangrijk. Er is geen eenduidige definitie in de 
literatuur te vinden van alternatieve media (Kenix, 2011). In deze paper focussen we op twee 
aspecten om alternatieve media te onderscheiden van traditionele media. Ten eerste worden 
alternatieve media op een andere drager gebracht, namelijk niet de krant of televisie maar het internet. 
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Ten tweede hebben ze een andere invalshoek dan traditionele media, zoals bijvoorbeeld 
onderzoeksjournalistiek (bijvoorbeeld Apache). Een traditionele krant die nu ook online bericht is geen 
alternatief nieuwsmedium.  
Daarom gaat ons onderzoek over het alternatief online nieuwsmedium Vice die zelf claimt een 
‘andere’ kijk op de wereld te hebben. De centrale onderzoeksvraag hierbij is: Hoe worden mannen en 
vrouwen gerepresenteerd in Vice Magazine online?  
Eerder onderzoek naar online nieuws media (Yun, Postelnicu, Ramoutar, Kaid, 2007) toont aan dat 
het internet potentieel heeft om meer diversiteit te brengen. Hoewel nog steeds een groot aantal 
artikels in het onderzoek van Yun et al. (2007) gelijk zijn aan die in traditionele media, wordt de toon 
en framing van artikels met vrouwen meer gelijk aan de toon en framing die gebruikt wordt voor 
artikels over mannen.  
In het eerste deel van dit artikel wordt een overzicht van de literatuur gegeven die enerzijds gaat over 
mannelijke en vrouwelijke producenten van nieuws en anderzijds over de representatie van mannen 
en vrouwen in media en meer specifiek het nieuws. Daarna bespreken we de methodologie waarbij 
we dieper ingaan op de case die we in dit onderzoek zullen bespreken, namelijk Vice. Vervolgens 
bespreken we de resultaten van ons onderzoek en plaatsen we deze in een bredere discussie.   
 
Producenten van nieuws 
Ten eerste kijken we naar de producenten van nieuws. De verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke 
journalisten is nog niet gelijk. Volgens het onderzoek van het GMMP (2015) is het verschil tussen 
mannelijke en vrouwelijke journalisten het grootst in printmedia (27% vrouwen, versus 73% mannen). 
Byerly (2004) wijst op het belang van vrouwen in de media, ze dragen mee aan een meer 
gedifferentieerd beeld van vrouwen en mannen in de media en doorbreken zo mee de status quo. 
Hoewel er meer vrouwelijke journalisten afstuderen merken we op dat ze vooral jong zijn en dat ze 
door bepaalde redenen afhaken op oudere leeftijd (Franks, 2013). Het idee dat vrouwen minder 
doorstromen naar managementposities noemen we verticale integratie (Krijnen & Van Bauwel, 2015).  
We zien ook een horizontale segregatie of een verschil in de topics die behandeld worden door 
mannen en vrouwen. Volgens Franks (2013) wordt politiek nieuws nog weinig gecoverd door vrouwen. 
In meer recent onderzoek (De Vuyst, Vertoont & Van Bauwel, 2016) zien we dat vrouwen wel over 
politiek nieuws berichten maar nog steeds minder dan mannen. Mannelijke journalisten schrijven meer 
over politiek nieuws (16,8% vs 12,4%), economisch en sportnieuws terwijl vrouwen meer berichten 
over gezondheid en sociale issues. Een aantal onderwerpen worden door zowel mannelijke en 
vrouwelijke journalisten behandeld. Zo wordt de business en de financiële wereld behandeld door 
zowel mannen als vrouwen, hoewel dit historisch als een mannelijke wereld wordt beschouwd 
(Franks, 2013). Ook bij oorlog en conflict reporting ziet men in dit onderzoek een stijgend aantal 
vrouwelijke journalisten. De Vuyst et al. (2016) merken ook op dat er heel weinig aandacht uitgaat 
naar onderwerpen die gaan over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (1,3%). Opvallend hierbij 
is dat mannelijke journalisten (2,4%) er meer aandacht aan besteden dan vrouwelijke journalisten 
(0,3%). 
Ten slotte schrijven vrouwen vooral artikels die gaan over soft news. Soft news bevat onderwerpen 
zoals gezondheid, welzijn, sociale problemen, kunst, entertainment en onderwijs. Tegengesteld 
schrijven mannen vooral over hard news. Dit bevat onderwerpen als politiek, economie, sport, 
technologie en de businesswereld (Macdonald, 1995; Spee, 1999; Gill, 2007, p. 110-200; Rodgers, 
Kenix & Thorson, 2007; Cabo, Gimeno, Martinez & Lopez, 2014; Yun et al., 2007). 
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Op basis van de literatuurstudie en de voorspellingen van het medium Vice worden de eerste 
hypotheses uit dit onderzoek geformuleerd:  
 

H1: (a) Mannelijke en vrouwelijke journalisten worden gelijk vertegenwoordigd in Vice.  
(b)  Mannelijke en vrouwelijke journalisten berichten over hetzelfde soort nieuws.  

 
Representatie en stereotypering van mannen en vrouwen 
Het centrale begrip van deze studie is representatie. Representatie heeft twee betekenissen (Krijnen & 
Van Bauwel, 2015). Ten eerste staat representatie voor een numerieke analyse van een bepaald 
voorkomen van iets. In deze context gaat het om het aantal vrouwen versus het aantal mannen. De 
literatuur (Spee et al., 1999; Ross, 2009, p. 89-121; Macdonald, 1995; De Vuyst et al., 2016; 
Vandenberghe, d’Haenens & Van Gorp, 2015) stelt dat media vaak geen oog hebben voor de vrouw. 
De verhouding van mannelijke en vrouwelijke actoren is meestal 80% mannelijk tegenover 20% 
vrouwelijk (De Vuyst et al., 2016; Vandenberghe et al., 2015).  
Ook op vlak van nieuwsonderwerpen is er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke actoren. Vele 
onderzoeken maken hier een onderscheid tussen hard news met onderwerpen als politiek, economie 
en technologie waar vooral mannelijke actoren in voor komen, tegenover soft news met onderwerpen 
als gezondheid, sociale topics en onderwijs, waar vooral vrouwelijke actoren in voorkomen 
(Macdonald, 1995; Spee, 1999; Gill, 2007, p. 110-200; Rodgers, Kenix & Thorson, 2007; Cabo, 
Gimeno, Martinez & Lopez, 2014; Yun et al., 2007; Vandenberghe et al., 2015). De Vuyst et al. (2016) 
constateren hier dat vrouwen ondervertegenwoordigd worden in politiek nieuws (hard news) en 
oververtegenwoordigd worden in gezondheid (soft news). In andere onderwerpen (misdaad en 
geweld, juridische onderwerpen, celebrity-nieuws, wetenschappelijk nieuws) spreken ze van een 
gelijke representatie. 
 
De tweede betekenis van representatie is complexer en hangt samen met cultuur. Representatie 
wordt gedefinieerd door Hall, Evans & Nixon (2013, p. 1) als “using language to say something 
meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people.” Representatie is dus 
essentieel bij het uitwisselen van betekenissen tussen mensen. Het gaat om het uitwisselen van taal, 
symbolen en beelden. Representatie verbindt betekenis en taal tot cultuur. 
Een veelgebruikte vorm van representatie is stereotypering. Het begrip stereotypering is vele malen 
gedefinieerd door verschillende academici. Samenvattend zien we stereotypen als gesimplificeerde, 
gestandaardiseerde beelden die mensen reduceren tot enkele gefixeerde karaktertrekken (Hall et al., 
2013; Perkins, 1997). Ze zijn verbonden aan een complexe sociale structuur, en moeten dus bekeken 
worden in een bepaalde context. Hierbij moet rekening gehouden worden met politieke, sociale, 
culturele en economische factoren van de bepaalde plaats en de bepaalde tijd waarin ze gemaakt 
worden. Ze hangen samen met macht en ideologie. Verzet tegen deze dominante ideologie kan 
zorgen dat stereotypen worden doorbroken. Media zijn één van de agents die deze ideologieën in 
stand houden of ze doorbreken. Wanneer een stereotiep gelinkt aan een groep telkens herhaald 
wordt, wordt deze stereotiep gevaarlijk. Mensen uit die groep kunnen zich dan gaan gedragen naar 
deze stereotiep of negatieve gevolgen ondervinden doordat mensen denken dat deze stereotiep op 
iedereen van toepassing is. De rol van de media in deze constructie mag niet onderschat worden. 
Media gebruiken stereotypen omdat de boodschap die ze willen overbrengen snel duidelijk moet zijn. 
Genderstereotypen zorgen ervoor dat bepaalde eigenschappen aan een geslacht toegekend worden, 
dat ze gezien worden als homogene groep. Gender wordt gezien als een sociale constructie. Het 
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bevat normen en conventies over het gedrag en uiterlijk van mannen en vrouwen (Krijnen et al., 
2015). 
 
Een van deze stereotyperingen uit zich in de rollen van mannen en vrouwen in het nieuws. Perkins 
(1997, p. 78) definieert een rol als “a set of expectations and obligations to act in certain ways in 
certain settings”. Hij haalt het woord verplichtingen aan, wat er op duidt dat we door de maatschappij 
bijna verplicht worden om ons aan de opgelegde rollen te houden om sociaal verantwoord te 
handelen. Perkins constateert dat rollen ons leren dat groepen belangrijk zijn. Bepaalde groepen 
gedragen zich op een bepaalde manier tegenover andere groepen. De definitie die we onszelf geven 
en anderen als lid van een bepaalde groep, is essentieel voor de effectiviteit van stereotypen. Leren 
over bepaalde groepen, is leren over status. Samengevat verwijst status naar de positie in de 
samenleving en deze brengt bepaalde verplichtingen en rechten mee. Rollen beschrijven de 
dynamieken van status en de uitoefening van deze rechten en plichten. Voor ons relevant zijn 
genderrollen. Spee et al. (1999) definiëren sekserollen als “een verzameling van gedragingen of 
activiteiten die door een gegeven maatschappij meer geschikt worden geacht voor leden van de ene 
sekse dan voor leden van de andere sekse” (1999, p. 30). Het gaat over rollen van beroepsuitoefening 
maar ook interpersoonlijke relaties, rollen binnen het gezin en vrijetijdsactiviteiten. Op basis van deze 
rollen behandelen we personen anders of nemen we een andere houding aan (Spee et al. 1999). 
Deze genderspecifieke rollen en gedragingen worden beïnvloed door bekende rolmodellen, door 
media en andere culturele producten en door de genaturaliseerde genderscheiding die ons wordt 
opgedrongen als kind (Macdonald, 1995). We eigenen ons dit gedrag toe en het wordt deel van onze 
identiteit.  
Vrouwelijke deskundigen zijn schaars in de media (Gill, 2007, p. 110-200; Spee et al., 1999; Desmond 
& Danilewics, 2010; Collins, 2011; Jia, Lansdall-Welfare, Sudhahar, Carter & Cristianini, 2016; 
Martinson et al., 2012). Vrouwen verschijnen wel meer in beeld als ‘gewone mensen’, ze zijn een gast 
en geven hun mening aan de hand van vox pop (Van Zoonen, 1999, p.94-100). Het meer recente 
onderzoek van De Vuyst et al. (2016) bevestigt dat vrouwen minder aan bod komen in rollen met 
status. Ze zijn minder het nieuwsonderwerp en woordvoerder (24,7% tov. 29,6%). Maar krijgen wel 
vaker een rol met lage status zoals ooggetuige en vox pop. In het onderzoek van Vandenberghe et al. 
(2015) domineren mannen als elite bronnen maar in tegenstelling tot het onderzoek van De Vuyst et 
al. (2016) ook als vox populi. Getuigennissen worden wel nog steeds gedomineerd door vrouwen.  
Onderzoek toont dat mannen meer voorkomen in de publieke sfeer die bestaat uit werk, terwijl 
vrouwen vaker voorkomen in de privé sfeer van het gezin, de familie en vrienden (Van Zoonen, 1999, 
p. 94-100; Macdonald, 1995; Smelik, 1999; Milestone & Meyer, 2012).  
Dit weerspiegelt zich onder andere in de beroepen die mannen en vrouwen hebben. In het onderzoek 
van De Vuyst et al. (2016) stellen ze vast dat vrouwen vaker voorkomen in zachte beroepen zoals 
beroepen gelinkt aan de onderwijs of gezondheidssector, als activist of medewerker van een ngo of 
als bekend persoon. Mannen komen meer voor in harde beroepen zoals zakelijke of gerechtelijke 
functies of sportfuncties. Opvallend is wel dat mannen en vrouwen evenveel aan bod komen in 
politieke beroepen.  
 
Vrouwen worden vaker afgebeeld in een familiale rol zoals huisvrouw, echtgenote of ouder (Collins, 
2011; Yun et al. (2007); De Vuyst et al., (2016)). Spee et al. (1999) spreken deze visie echter tegen en 
zeggen dat onze maatschappij geëvolueerd is en dat de typische rolverdelingen niet meer geldig zijn. 
We zijn geëvolueerd naar een samenleving waarin zowel de mannen als vrouwen geld verdienen. We 
zien de vrouw hier dus van de privésfeer naar de publieke sfeer gaan. Ook Yun et al. (2007) merken in 
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hun onderzoek een verschuiving op van vrouwen die vooral waarde hechten aan het huwelijk, relaties 
en familie naar meer carrière georiënteerde vrouwen.  
 
De literatuur toont ook aan dat vrouwen vaak in de rol van slachtoffer worden geduwd (Gill, 2007, p. 
110-200; Ross, 2009, p. 89-121; Ross, 2005, Michielsens et al., 1999;Yun et al., 2007; Martinson, 
Cochrane, Ryan, Corrigan & Bawdon, 2012). Ze zijn het slachtoffer van geweld, en meestal is dit 
geweld seksueel getint, tevens zijn ze vaker het slachtoffer van persoonlijk geweld. Ook hier komt de 
klassieke opdeling van vrouwen in de privésfeer en mannen in de openbare ruimte terug. 
Ross stelt dat het een van de meest gebruikte frames is in de media. De rol van slachtoffer maakt de 
vrouw passief, fragiel en afhankelijk. We mogen niet vergeten dat een slachtoffer vaak ook ‘survivor’ 
is. Verhalen over het slachtoffer na de criminele feiten worden echter weinig verteld.  
Michielsens et al. (1999) zeggen dat vrouwen vaker dan mannen worden getoond als indirect 
slachtoffer. Een indirect slachtoffer is een familielid of vriend van een slachtoffer. Denk aan het 
stereotiepe beeld waarin een man overlijdt en de vrouw er om treurt. De vrouw krijgt hier weer een 
passieve en reactieve rol, de slachtofferpositie van de man wordt weer doorgegeven aan de vrouw.  
 
Een andere vaststelling is dat nieuws over vrouwen vooral focust op hun fysieke verschijning. Zo zal 
bij vrouwen vaker hun leeftijd vernoemd worden of hun haarkleur verwerkt worden in de tekst (Gill, 
2007, p. 110-200; Smelik, 1999).   
Spee et al. (1999) constateren dat mannen even stereotiep als vrouwen worden weergeven in de 
media, maar dat de stereotiepen rond mannen minder negatief zijn. Mannen worden meer gevarieerd 
voorgesteld in de media terwijl vrouwen eenzijdiger voorgesteld worden. Macdonald (1995) ziet het 
positiever. Vrouwen hebben al een wijder aanbod aan representaties van zichzelf. Vroeger kregen ze 
vooral rollen als moeder, vriend, huisvrouw of dochter, nu krijgen ze daarnaast ook nog andere rollen. 
Macdonald haalt aan dat er vaak contradictorische ideeën van vrouwen worden geproduceerd waarin 
we verschillende ideologieën kunnen terugvinden. Deze ideeën kunnen gezien worden als een 
tijdsdocument die uiteindelijk in een revolutie resulteren en voor verandering zorgen. Zo ging men van 
het beeld van de huisvrouw die zorgt voor de kinderen naar de carrièrevrouw die geen tijd heeft voor 
kinderen. 
 
Deze bevindingen hebben geleid tot de volgende hypotheses van dit onderzoek: 
 

H2: (a) Mannen en vrouwen worden evenveel vertegenwoordigd in Vice.  
(b) Mannen en vrouwen worden niet stereotiep gerepresenteerd in Vice.  

 
Afbeelding van mannen en vrouwen 
Niet alleen tekst maar ook beelden zijn belangrijk bij de beeldvorming van mannen en vrouwen. 
Wanneer het gaat om de afbeelding van mannen en vrouwen zien we dat er weinig onderzoek gedaan 
is in nieuwsmedia en vooral in televisie en advertising.  
 
Het onderzoek van het GMMP (2015) geeft aan dat mannen (22%) en vrouwen (19%) evenveel in 
beeld gebracht worden. In een onderzoek naar voorpaginanieuws (Martinson et al., 2012) is er ook 
een verschil tussen vrouwen (36%) en mannen (50%).  
Onderzoek in andere media zoals televisie en advertising gaat dieper in op de beelden van mannen 
en vrouwen. Vrouwen en mannen worden anders in beeld gebracht. Onderzoek toont aan vaak dat 
vrouwen vooral in beeld gebracht worden als ‘eye-candy’ voor het visuele plezier. Dit vooral aan de 
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hand van een close-up en minder aan de hand van een long shot. Niet enkel het gezicht van de 
vrouw, maar ook andere lichaamsdelen als heupen, billen en borsten worden frequent in close-up 
gebracht (De Roubaix, geparafraseerd in Spee et al., 1999). 
Vrouwen en mannen worden ook in beeld gebracht op andere locaties. Ten eerste worden vrouwen 
vaker buiten getoond, hierdoor ontstaat een meer ongedwongen en persoonlijke sfeer. Wanneer de 
vrouw als deskundige wordt afgebeeld is dit meer in een persoonlijke omgeving terwijl dit bij mannen 
eerder in een zakelijke omgeving is (Spee et al. 1999; Van Zoonen, 1999, p. 94-100; Bresnahan en 
Inoue (2001)).  
 
Samenvattend, onderzoek naar de specifieke beeldvorming van mannen en vrouwen in het nieuws 
ontbreekt. Aangezien we er van uit gaan dat er in Vice geen verschil is tussen mannen en vrouwen 
formuleren we de hypotheses als volgt: 
 

H3 (a): Mannen en vrouwen worden evenveel in beeld gebracht.  
(b): Mannen en vrouwen worden gelijk in beeld gebracht.  
 

Methodologie 
 
Steekproef en meetperiode 
Representatie onderzoek gaat vooral over traditionele media zoals televisie programma’s, reclame en 
traditionele nieuwsmedia zoals kranten. In dit onderzoek kijken we naar de representatie van mannen 
en vrouwen in een alternatief nieuwsmedium.  
We onderzoeken het alternatieve nieuws medium Vice. Het mediamerk Vice is opgericht in 1994 door 
Suroosh Alvi en Shane Smith. Sindsdien is het mediamerk uitgegroeid tot een groot internationaal 
netwerk van digitale platforms, een televisie- en filmproductiebedrijf, een tijdschrift, een platenlabel, 
een in-house creatief bureau en een uitgeverij (http://www.vice.com). Met zo’n 8 miljoen unieke 
bezoekers per maand wereldwijd zijn ze een van de meest invloedrijke nieuwsbronnen voor 
jongvolwassenen (http://digital.vice.com/). Vice geeft aan taboes te doorbreken en claimt ‘een andere’ 
kijk op wereld te hebben. Worden door deze ‘andere kijk’ vrouwen en mannen ook niet stereotiep 
weergegeven?  
Vice bestaat uit verschillende kanalen. We doen dit enerzijds op de pagina van Vice België: 
http://www.vice.com/nl Deze pagina brengt artikels in het Nederlands. Vice bestaat in 25 verschillende 
landen wereldwijd. Elk met hun eigen redactie. Veel artikels worden vertaald in verschillende landen. 
Naast deze pagina’s per land hebben ze een algemene nieuwspagina, Vice News, waar hun hardere 
journalistiek komt vanuit elke hoek van de wereld (https://news.vice.com/). Als laatste kanaal kiezen 
we Vice Broadly (https://broadly.vice.com). Met de baseline ‘for women who know their place’ gaat het 
om een kanaal die zich specifiek toespitst op vrouwen. 
 
De onderzoeksperiode loopt voor de kanalen Vice België en Vice News van 1 december 2016 tot 28 
februari 2017. Door praktische beperkingen loopt het voor Vice Broadly van 17 januari 2017 tot 31 
maart 2017. Doordat artikels op onregelmatige basis verschijnen werd een random sample van 50 
artikels per maand, per medium gekozen. Zo komen we op een totale steekproef van 450 artikels.  
We merken op dat in deze periode twee belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. De Amerikaanse 
verkiezingen met de overwinning van Trump en de Women’s March op 21 januari. 
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Actoren en artikels 
In totaal werden 450 artikels in de steekproef opgenomen. In elk artikel werden alle actoren die in het 
nieuwsbericht voorkomen gecodeerd. In totaal werden er 1875 actoren gecodeerd.  
 
Codeboek  
Een inhoudsanalyse laat toe op een relatief objectieve manier om te gaan met representaties van 
mannen en vrouwen door het gebruik van een codeboek. Het codeboek is grotendeels gebaseerd op 
het codeboek van het GMMP-project uit 2015. Hiermee kunnen we onze meeste hypotheses toetsen. 
Enkele variabelen werden aangepast. Aan de variabele ‘functie in het nieuws’ werd een extra 
categorie toegevoegd namelijk ‘social media’. Deze categorie wordt aangeduid wanneer iemand 
gequoteerd wordt aan de hand van een tweet, Facebookbericht of ander social mediabericht.  
Aan de variabele ‘familiale rol’ werden specifieke categorieën toegevoegd in plaats van enkel ‘ja’ of 
‘neen’. Bij ‘slachtoffer/overlever’ werd de categorie ‘dader’ toegevoegd en ook ‘familie van 
slachtoffer/overlever’ aangezien we in de literatuur terugvinden dat vrouwen deze rol krijgen 
(Michielsens et al., 1999). 
 
Er werden enkele nieuwe variabelen toegevoegd aan het codeboek die werden geoperationaliseerd 
aan de hand van de literatuur: 
Hard news / soft news: Hard en soft news worden geoperationaliseerd aan de hand van drie criteria 
(Reinemann, Stranyer, Scherr & Legnante, 2011). Ten eerste kijken we naar het onderwerp. Hard 
news behandelt vooral onderwerpen met betrekking tot politiek, economie, technologie of de financiële 
wereld. Soft news behandelt onderwerpen als gezondheid, welzijn, sociale problemen, onderwijs, 
kunst, sport en entertainment. Ten tweede kijken we naar de focus. is er een sociale of individuele 
relevantie? Ten derde kijken we naar de stijl, is er een persoonlijke stijl of onpersoonlijke stijl, wordt 
het met of zonder emoties verteld? In hard news worden vooral feiten behandeld. Soft news behandelt 
vooral emoties.  
Soort artikel: Het soort artikel wordt geoperationaliseerd aan de hand van de toon en de lengte van het 
artikel. Hiervoor wordt de klassieke indelingsmethode van Bekius (2003) gebruikt.  
Ruimte: De ruimte wordt geoperationaliseerd aan de hand van de voorbeelden die we terugvinden in 
de literatuur. Hierbij worden artikels in de privé ruimte gezien als artikels die onderwerpen behandelen 
met een persoonlijke sfeer of familiezaken. Terwijl artikels over de openbare ruimte gaan over zaken 
die werkgerelateerd zijn en van maatschappelijk belang zijn.  
Actor: Deze variabele toont enerzijds aan hoe belangrijk de actor is in het artikel en anderzijds of de 
actor zelf aan het woord komt of niet.  
Betrokkenheid: Deze variabele toont enerzijds aan hoe belangrijk de actor is in het artikel en 
anderzijds of de actor zelf aan het woord komt of niet.  
Beeldkader: De variabele toont aan hoeveel van de actor in beeld is.  
 
Intrabetrouwbaarheid 
Een deel van de artikels werd dubbel gecodeerd om de betrouwbaarheid van het codeboek te 
bepalen. De eerste 40 artikels van de sample van 450 artikels werden voor de betrouwbaarheidstest 
gecodeerd. Na een eerste test waren er enkele variabelen met een Kappa-coëfficiënt lager dan 0,75. 
Na het verder uitdiepen van het codeboek en het weglaten van de variabele ‘genderberoep’ werd een 
tweede betrouwbaarheidstest uitgevoerd waardoor de variabelen nu meer dan voldoende betrouwbaar 
zijn. De Kappa-waarden liggen nu tussen 0,840 en 1,000. Enkel de variabele ‘burgerlijkestaat’ werd 
nog weggelaten. Datacleaning werd uitgevoerd door van elke variabele een frequentietabel te trekken.  
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Resultaten 
 
Producenten van nieuws (H1) 
 
Vertegenwoordiging (H1a) 
Van de 450 artikels konden we in 429 artikels het geslacht van de journalist bepalen. Bij Vice is het 
geslacht van de journalisten vrij evenredig verdeeld. We zien dat 59% van de journalisten vrouw zijn 
en 41% van de journalisten man. We zien hier een groot verschil met de literatuur die stelt dat 
journalisten voornamelijk man zijn met vaak een verhouding van 70% tegenover 30% vrouwen 
(GMMP, 2015). Bijgevolg aanvaarden we hypothese H1a die stelt dat er een gelijke 
vertegenwoordiging is tussen mannen en vrouwen in Vice.  
 
Tabel 1. Aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke journalisten in de verschillende kanalen van Vice (N=429) 

 
Wanneer we een opsplitsing maken tussen de drie kanalen zien we dat in Vice België en Vice News 
de verdeling van mannelijke en vrouwelijke journalisten nog niet gelijk is maar dat de verdeling wel 
beter is dan in traditionele media. In Vice Broadly zien we dat 90,5% van de journalisten vrouwelijk is. 
Dit zorgt ervoor dat het algemene cijfer van Vice als medium naar boven gaat. We kunnen hier 
spreken van een significant verschil tussen de 3 kanalen, χ2  (2)= 91,924, p=0,000. We zien hier een 
groot verschil met traditionele printmedia (GMMP, 2015).  
 
Soort nieuws (H1b) 
We toetsen hypothese H1b door verschillende analyses te maken waarbij we het geslacht van de 
journalist bekijken in de variabelen die betrekking hebben op de inhoud van het nieuws.  
 
In tegenstelling tot wat de literatuur zegt vinden we in ons onderzoek geen significant verschil tussen 
mannelijke en vrouwelijke journalisten die berichten over hard en soft news, χ2  (2)= 3,444, p = 0,063. 
Mannen berichten evenveel over hard news (50,6%) als over soft news (49,4%). Vrouwen berichten 
iets meer over soft news (58,5%) dan hard news (41,5%), maar we kunnen hier niet over een 
significant verschil spreken. Wanneer we de 3 kanalen apart bekijken zien we ook geen significant 
verschil. De voorwaarden zijn ook niet voldaan.  
 
Vrouwelijke journalisten berichten hoofdzakelijk over sociale en rechterlijke topics (34,0%), politiek en 
overheid (18,2%) en wetenschap en gezondheid (15,8%). Mannelijke journalisten schrijven vooral 
over politiek en overheid (29,5%), bekende mensen, kunst, media en sport (21,0%) en criminaliteit en 
geweld (15,3%). χ2  (5)= 26,056, p=0,000. We kunnen hier dus spreken van een samenhang tussen 
onderwerp en geslacht van de journalist. In ‘andere’ komen onderwerpen terecht zoals economie. 
Deze resultaten komen grotendeels overeen met de resultaten van De Vuyst et al. (2016). Vrouwen 
zijn niet afwezig in politieke berichtgeving maar mannen hebben hier nog steeds een groter aandeel 
in. We zien hier dat mannen in tegenstelling tot wat de literatuur zegt een groter aandeel hebben in 
celebrity en media nieuws, een onderwerp die onder soft news valt. Per kanaal zien we geen extra 
opvallende zaken in vergelijking met Vice in het algemeen. 
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Een groter aandeel van de artikels in ons onderzoek gaat over de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in vergelijking met het onderzoek van De Vuyst et al. (2016). Hoofdzakelijk gaat 3,5% van de 
artikels hierover, bij zakelijk is dit 10,3% van de artikels. Het gaat over onderwerpen als aanpassingen 
aan de abortuswetgeving of president Trump die geld intrekt voor groepen die zich inzetten tegen 
geweld tegen vrouwen. Het grootste aandeel van deze artikels vinden we terug in Vice Broadly. Zoals 
eerder vermeld moeten we hier ook rekening houden met een event die tijdens onze sample 
plaatsvond, namelijk Women’s March op 21 januari. In tegenstelling tot het onderzoek van De Vuyst et 
al. (2016) besteden vrouwelijke journalisten (4,7%) meer aandacht aan onderwerpen rond 
gendergelijkheid dan mannelijke journalisten (1,7%), χ2  (2)= 12,101, p=0,002.  
 
We vinden een significant verschil tussen ruimte waarover journalisten berichten en hun geslacht 
(N=330), χ2  (1)= 6,344, p=0,012. We merken in tegenstelling tot de literatuur dat zowel mannen (73%) 
als vrouwen (59,6%) vooral in de openbare ruimte voorkomen. Maar vrouwen komen wel nog steeds 
veel vaker voor in de privé ruimte (40,4% vrouwen tov 27,0% mannen). Wanneer we deze cijfers per 
kanaal bekijken zien we dat er enkel een significant verschil is in Vice België, χ2  (1)= 4,127, p=0,042. 
Vrouwen berichten hier meer over de privé ruimte (72,9%) en mannen berichten meer over de 
openbare ruimte (66,7%). In Vice News en Vice Broadly is er geen significant verschil te vinden en zijn 
de voorwaarden ook niet voldaan.  
 
We vinden een significant verschil tussen bereik en geslacht van de journalist, χ2  (3)= 14,601, 
p=0,002. In het algemeen gaan weinig berichten over lokaal nieuws. We zien wel dat vrouwen meer 
schrijven over nationaal nieuws (36,8% tov. 25,6% mannen) en mannen meer over internationaal 
nieuws (32,4% tov. 17,4% vrouwen).  
 
Er is geen significant verschil te vinden tussen soort artikel. Er is een gelijke verdeling tussen mannen 
en vrouwen die reportages, achtergrondverhalen en korte nieuwsberichten schrijven.  
 
We hebben hypothese H1b getoetst aan de hand van verschillende analyses. De bevindingen geven 
aan dat we hypothese H1b, die stelt dat er geen verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke 
journalisten en het soort nieuws waarover ze berichten, slechts gedeeltelijk kunnen aanvaarden. Wat 
betreft hard/soft news en soort artikel zien we inderdaad geen verschil tussen mannen en vrouwen. 
We zien wel verschillen tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat over het onderwerp van het 
artikel, het bereik van het verhaal in het artikel en de ruimte waarin het artikel plaatsvindt. De 
resultaten zijn gelijkaardig aan de resultaten in de literatuur, hoewel de verschillen tussen mannen en 
vrouwen soms wel minder groot zijn dan in traditionele media.  
 
 
Representatie van mannen en vrouwen (H2) 
 
Representatie (H2a) 
Van de 1875 actoren die aan bod kwamen in de artikels, konden we van 1862 actoren het geslacht 
bepalen. Twaalf actoren hebben het geslacht transgender, deze nemen we niet op in de analyse 
omdat we enkel de verhouding tussen mannen en vrouwen analyseren. We komen dus op een totaal 
van 1850 actoren. We zien dat er een kleine meerderheid aan mannelijke actoren is (59,8%) 
tegenover vrouwelijke actoren (40,2%). Dit verschil is veel minder groot dan in traditionele media (De 
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Vuyst et al., 2016; Vandenberghe et al., 2015). Er is een significant verschil tussen geslacht van de 
actor en kanaal, χ2 (2) = 122,810, p=0,00. We merken op dat in Vice news, een kanaal met vooral 
hard news de verdeling tussen vrouwen en mannen (20,9% tov. 79,1%) dezelfde is als de verdeling in 
onderzoeken in traditionele media (De Vuyst et al., 2016; Vandenberghe et al., 2015). In Vice België is 
het verschil minder groot dan in traditionele media (35,1% vrouwen tov. 64,9% mannen). In Vice 
Broadly, een kanaal dat specifiek focust op vrouwen zien we het meest evenwichtige verdeling met nu 
zelfs meer vrouwen (60,1%) dan mannen (39,9%).  
 
Onderwerpen (H2a) 
Er is een significant verschil tussen het geslacht van de actor en het soort nieuws waar ze in 
voorkomen (N=1367), χ2 (1) = 116,255, p=0,00. Vrouwelijke actoren komen meer voor in soft news 
(71,8%) dan in hard news (28,2%). Bij mannen is de verdeling meer gelijkwaardig (58,1% hard news 
tov.  41,9% soft news).  
Ook wanneer we de opdeling maken (tabel 2) is er in Vice België, χ2 (1) = 9,059, p=0,03 en Vice 
Broadly, χ2 12) = 43,237, p=0,00 een significant verschil te vinden. Opvallend is dat in het medium 
Vice Broadly slechts 19% van de vrouwen schrijft over hard news (en 81% over soft news), terwijl de 
verdeling bij mannen meer gelijk is (46,9% hard news tov. 53,1% soft news). In Vice News zien we 
een meer evenwichtige verdeling tussen hard en soft news waarbij vrouwen 93,9% berichten over 
hard news en mannen 97,6%. We weten dat Vice News vooral een hard news kanaal is en merken 
dan ook op dat er slechts een klein aantal vrouwelijke journalisten vertegenwoordigd is. 
 
Tabel 2. Aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke actoren in hard news en soft news in de verschillende 
kanalen van Vice (N=1367) 

 
 
Er is een significant verschil tussen mannelijke en vrouwelijke actoren wanneer het gaat over het 
onderwerp van het artikel, χ2 (2) = 112,481 en p=0,00. Vrouwelijke actoren komen vooral voor in 
sociale en recht topics (40,50%), celebrities, kunst, media en sport (17,6%), criminaliteit en geweld 
(14,5%) en politiek en overheid (13,0%). Mannelijke actoren komen het meest voor in politiek en 
overheid (33,5%), sociale en recht topics (25,8%), criminaliteit en geweld (13,8%) en celebrities, 
kunst, media en sport (13,6%).  
Vrouwen komen dus veel minder voor in artikels die over politiek gaan. Een voorbeeld uit de sample is 
een artikel over de verkiezingen in Nederland. Er worden negen partijen voorgesteld, en er staan 
enkel mannen aan het hoofd van de partijen. Gaat het hier dan om een korte representatie van de 
realiteit of niet? Vrouwen zijn niet afwezig in de politiek dus men had eventueel ook een vrouwelijke 
politica van de partij kunnen interviewen. Een ander voorbeeld is een artikel waarin er wordt gepolst 
naar de mening van Nederlanders in het buitenland over de politiek in Nederland. We zien dat er vier 
mannen aan het woord komen en slechts één vrouw.  
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Per kanaal merken we ook een significant verschil op bij Vice België en Vice Broadly (tabel 3). Bij Vice 
News heeft 1 van de cellen niet genoeg aantallen. We merken op dat vrouwen in de 3 kanalen 
domineren wanneer het gaat over onderwerpen die te maken hebben met sociale problemen. Mannen 
domineren telkens het politieke nieuws. Deze resultaten zijn gelijkaardig aan het onderzoek van De 
Vuyst et al. (2016). In hun onderzoek worden actoren in andere onderwerpen naast politiek  en 
gezondheid gelijk gepresenteerd. Het onderwerp gezondheid wordt in Vice niet zoveel besproken. We 
zien bij ons grotendeels hetzelfde resultaat. We zien wel nog een groot verschil in Vice België 
wanneer het gaat over het onderwerp criminaliteit (12,7% vrouwen tov. 5,2% mannen) en in Vice 
News wanneer het gaat over het onderwerp beroemdheden, kunst, media en sport (9,1% vrouwen tov. 
2,8% mannen). 
 
Tabel 3. Aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke actoren in verschillende nieuwsonderwerpen in de 
verschillende kanalen van Vice (N=1850) 

 
Vice België, χ2 (5) = 26,797 en p=0,00 / Vice News, χ2 (5) = 25, 867 en p=0,00 / Vice Broadly, χ2 (5) = 42,246 en p=0,00 

 
Er is een significant verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot artikels die gaan over de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, χ2 (2) = 94, 089 en p=0,00. Vrouwen komen het meest voor 
in artikels die hoofzakelijk (9,5%) en bij zakelijk (18,0%) over dit onderwerp gaan. Mannen zijn niet 
afwezig maar veel minder aanwezig in het debat (hoofzakelijk 2,9%, bij zakelijk 7,4%). We zien dit in 
een voorbeeld over de Women’s March, 20 vrouwen komen hier aan het woord en vertellen waarom 
ze deelnemen aan de optocht, slechts twee mannen.  
 
Er is een significant verschil tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat over de ruimte waarin het 
verhaal zich afspeelt (N=1367), χ2 (1) = 82,133 en p=0,00. We zien dat er bij vrouwen een gelijke 
verdeling is tussen privé ruimte (48,5%) en openbare ruimte (51,5%). Bij mannen is er geen gelijke 
verdeling, ze komen nog steeds meer voor in de openbare ruimte (75,4%) dan de privé ruimte 
(24,6%). Opmerkelijk is dat wanneer we dit per kanaal bekijken, we zien dat er enkel een significant 
verschil is in Vice Broadly, χ2 (1) = 36,679 en p=0,00. Vrouwen komen meer voor in de privé ruimte 
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(59,1%) dan mannen (31,4%). In Vice België en Vice News is er wel een gelijke verdeling tussen privé 
ruimte en openbare ruimte. Dit is een opmerkelijk resultaat aangezien we verwachten dat Vice Broadly 
door hun insteek deze stereotiepe verdeling minder in stand zou houden. 
 
Aan de hand van verschillende analyses kijken we naar de representatie van mannen en vrouwen in 
Vice. We kunnen de hypothese H2a die stelt dat er een gelijke representatie tussen mannelijke en 
vrouwelijke actoren is niet aanvaarden. Mannelijke actoren zijn nog steeds groter in aantal, maar 
mannen en vrouwen worden ook nog niet gelijk weergeven in verschillende onderwerpen, hard en soft 
news en de openbare of privé ruimte. Slechts in enkele gevallen kunnen we wel spreken van een 
gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke actoren. 
 
Rollen (H2b) 
Er is een significant verschil tussen mannelijke en vrouwelijke actoren wanneer het gaat over de 
betrokkenheid van de actor, χ2 (3) = 58,268 en p=0,00. Vrouwen (55,1%) en mannen (39,6%) worden 
beiden vooral gequoteerd. We zien wel dat vrouwen meer gequoteerd worden en mannen meer het 
onderwerp zijn van een artikel zonder dat ze zelf aan het woord komen (20,8%). Vrouwen hebben iets 
minder de functie van randfiguur in de artikels (20,6% vrouwen tov. 27,9% mannen). Opvallend is dat 
wanneer we de resultaten per kanaal bekijken, er een significant verschil te vinden is in Vice België, χ2 
(3) = 15,740 en p=0,01 en in Vice Broadly, χ2 (3) = 93,730 en p=0,00 maar geen in Vice News. De 
betrokkenheid is daar gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Bij Vice Broadly en Vice België zien 
we ongeveer dezelfde bevindingen als Vice in het algemeen.  
 
Tabel 4. Functie van mannelijke en vrouwelijke actoren in de verschillende kanalen van Vice (N=1850) 

 
Vice België, χ2 (6) = 43,372 en p=0,00 / Vice News, χ2 (7) = 12,128 en p=0,96 / Vice Broadly, χ2 (7) = 82,764 en p=0,00 
 
Wanneer we dieper ingaan op de functie van de actoren, merken we enkele opvallende verschillen 
tussen mannen en vrouwen, χ2 (7) = 126,652 en p=0,00. Vrouwen vertellen vooral over een 
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persoonlijke ervaring (22,2%) terwijl dit bij mannen slechts 10,3% is. Vrouwen (17,9%) komen meer 
voor als deskundige dan mannen (12,6%) maar mannen komen wel meer voor als woordvoerder dan 
vrouwen (2,5%). Mannen komen het meest voor als onderwerp (26,9%) of als bijpersonage (24,8%).  
 
Wanneer we de functie van vrouwelijke en mannelijke actoren in de verschillende kanalen bekijken 
(tabel 4), merken we enkele opvallende zaken op. Mannen zijn altijd meer het onderwerp van een 
artikel dan vrouwen. Vrouwen domineren altijd in de categorieën ‘persoonlijke ervaring’ en ‘opinie / vox 
pop’, een bevinding die ook in de literatuur terugkomt (Van Zoonen, 1999, p.94-100). In tegenstelling 
tot de bevindingen in de literatuur zien we dat vrouwen wel vaak aan bod komen als expert of 
deskundige (Gill, 2007, p. 110-200; Spee et al., 1999; Desmond & Danilewics, 2010; Collins, 2011; 
Jia, Lansdall-Welfare, Sudhahar, Carter & Cristianini, 2016; Martinson et al., 2012). In Vice News zien 
we behalve voor de categorie ‘onderwerp’ een vrij gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke 
actoren. We houden hier wel rekening met het feit dat de absolute aantallen van de vrouwelijke 
actoren veel lager liggen dan deze van mannen. Aangezien de voorwaarden niet voldaan zijn en in 
verschillende cellen te weinig aantallen zijn, zijn deze resultaten niet significant.  
 
Wanneer we kijken naar het beroep van de actoren, zien we enkele opvallende zaken. Bij vrouwen 
wordt in 27,4% van de artikels het beroep niet vermeld, terwijl dit bij mannen slechts in 16% van de 
artikels het geval is. We zien mannen het meest vertegenwoordigd in beroepen in de politiek (31,7%), 
als bekende persoon, artiest of acteur (7,1%). Vrouwen komen vooral voor als activist of medewerker 
van een NGO (14,2%), bekende persoon, artiest of auteur (9,9%) en ten slotte politiek (9,4%). In 
tegenstelling tot het onderzoek van De Vuyst et al. (2016) die aangeeft dat mannen en vrouwen 
evenveel aan bod komen in politieke beroepen, is in ons onderzoek het aandeel vrouwen in de politiek 
een heel pak minder dan mannen. We merken op dat vrouwen in Vice vaak ook andere rollen krijgen. 
Zo vinden we artikels terug over vrouwelijke surfers in Gaza (wat daar taboe is), cowboy vrouwen in 
Texas of Chinese bodyguards. De voorwaarden zijn niet voldaan, 12 cellen hebben niet genoeg 
aantallen in de analyse dus we kunnen niet spreken van een significant verschil, χ2 (25) = 254,695 en 
p=0,00.  
 
Vrouwen (7,8%) krijgen vaker een familiale rol dan mannen (4,7%). Zowel mannelijke als vrouwelijke 
actoren krijgen vooral de rol van vader of moeder en van echtgenoot. Vrouwen krijgen ook meer de rol 
van dochter. We kunnen hier echter niet van een significant verschil spreken aangezien de 
voorwaarden niet voldaan zijn, χ2 (7) = 17,454 en p=0,015. In 6 cellen zijn er niet genoeg aantallen.  
 
Vrouwen krijgen nog steeds (6,3%), meer dan mannen (2,7%), de rol van slachtoffer. Mannen (0,7%) 
worden meer als overlever getoond dan vrouwen (0,3%). Zo zien we een artikel over intimidatie op 
straat. Dertien vrouwen vertellen er een verhaal over intimidatie, de focus ligt op de intimidatie en 
angstgevoelens. Een andere benadering zien we in een artikel over gedwongen abortus binnen de 
Colombiaanse rebel groep FARC. Hier laten ze iemand aan het woord die uit de groep is gestapt en 
andere jonge vrouwen verteld over hun ervaringen in het kamp. Ze leren hen dat mannen en vrouwen 
dezelfde rechten hebben. Deze aanpak focust op het aspect dat ze een overlever is en roept respect 
op. Mannen zijn wel vaker dader van criminele feiten (2,7% tov. 0,1% vrouwen). We kunnen hier 
echter niet van een significant verschil spreken aangezien de voorwaarden niet voldaan zijn. In 4 
cellen zijn er niet genoeg aantallen, χ2 (5) = 34,929 en p=0,00. Wanneer we kijken naar waar men 
slachtoffer van is, zien we dat vrouwen vooral het slachtoffer zijn van seksueel geweld, oorlog en 
terrorisme. Mannen zijn vooral het slachtoffer van oorlog of terrorisme. 
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Ten slotte zien we dat bij vrouwen (20,2%) vaker de leeftijd vermeld wordt dan bij mannen (12,5%). Dit 
klopt met de bevinden van Gill (2007) en Smelik (1999). De meeste actoren vallen bij beide 
geslachten in de leeftijdscategorie 19-34 jaar. Actoren onder 13 jaar (1,2% vrouwen en 0,5% mannen) 
en boven 65 jaar (0,3% vrouwen en 0,8% mannen) zijn zo goed als afwezig. Hoewel Gill (2007) en 
Smelik (1999) ook vinden dat er bij vrouwen vaak meer gefocust wordt op hun verschijning vinden we 
in Vice geen significant verschil tussen mannen en vrouwen, χ2 (1) = 0,082 en p=0,774. Slechts 1,6% 
van de vrouwelijke actoren en 1,4% van de mannelijke actoren krijgt een verwijzing naar uiterlijke 
kenmerken.  
 
Na het uitvoeren van deze analyses kunnen we hypothese H2b die stelt dat mannen en vrouwen niet 
stereotiep worden weergeven in Vice slechts gedeeltelijk aanvaarden. We zien dat vrouwen al meer 
de functie van expert of deskundige krijgen, maar vaak zijn andere functies nog niet gelijk verdeeld. 
Enkel in Vice News vinden we geen significant verschil tussen mannelijke en vrouwelijke actoren. 
Vrouwen krijgen ook nog altijd meer dan mannen een familiale rol of slachtofferrol toegediend.  
  
 
Afbeelding van mannen en vrouwen (H3) 
 
Er zijn geen statistische verschillen te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke actoren wanneer het 
gaat om beeldgebruik. Vrouwen (21,8%) en mannen (19,3%) komen ongeveer evenveel in beeld. Na 
de opdeling tussen de drie kanalen zien we dat er enkel in Vice Broadly een significant verschil te 
vinden is tussen het geslacht van de actor en beeldgebruik, χ2  (1)= 10,360, p=0,001. Vrouwen 
(22,3%) worden meer in beeld gebracht dan mannen (12,7%). Bijgevolg kunnen we slechts 
gedeeltelijk hypothese 3A aanvaarden die stelt dat mannen en vrouwen evenveel in beeld gebracht 
worden.  
Wanneer we het beeldgebruik meer in detail bekijken zoals het kader van de foto, de locatie en de 
kledij van de actor, zien we geen statistische verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit in 
tegenstelling tot wat we in de literatuur vinden (Spee et al. 1999; Van Zoonen, 1999, p. 94-100; 
Bresnahan en Inoue (2001)). Bijgevolg kunnen we hypothese 3B die stelt dat mannen en vrouwen 
gelijk in beeld gebracht worden, aanvaarden.  
 

Conclusie en discussie 
Deze studie rapporteert over de representatie van mannen en vrouwen in alternatieve nieuwsmedia 
aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse die gebruik maakt van het codeboek van het 
internationale onderzoek van het GMMP (2015). Wanneer we onze resultaten vergelijken met 
voorgaand onderzoek (GMMP, 2015; De Vuyst, 2016) zijn ze vergelijkbaar met traditionele media 
maar merken we wel enkele opvallende zaken op die de eerder gevonden resultaten tegenspreken.  
 
We kunnen besluiten dat vrouwelijke en mannelijke journalisten ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn 
in Vice. In Vice België en Vice News is de verdeling ongeveer gelijk. Het grote verschil vinden we 
terug in Vice Broadly waar maar liefst 90,5% van de journalisten vrouwelijk is. Hier zien we het 
grootste contrast met traditionele media en eerder onderzoek waar de verhouding meestal 70% 
mannen en 30% vrouwen is. We hebben echter geen zicht op de verticale segregatie in de 
organisatie. Verder onderzoek kan gaan over de structuur van het bedrijf, zo kan er vastgesteld 
worden of vrouwen ook in managementposities voor komen zoals bijvoorbeeld hoofdredacteur.  
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Hoewel het aandeel vrouwelijke journalisten hoger is in Vice merken we op dat mannelijke en 
vrouwelijke journalisten nog steeds niet over hetzelfde nieuws schrijven. Hoewel ze evenveel 
berichten over hard en soft news, schrijven vrouwen nog steeds meer over de privé ruimte dan 
mannen. Ook op vlak van onderwerpen zien we weinig verschil met vorig onderzoek.  
We merken in Vice wel een groter aandeel artikels op die gaan over de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen dan in traditionele media. Dit kan mogelijk te wijten zijn aan Vice Broadly, een kanaal 
gespecificeerd voor vrouwen die vaker over dit soort topics bericht.  
Mannen en vrouwen worden ook in Vice nog niet gelijk gerepresenteerd, maar we zien wel een 
andere verdeling dan in traditionele media. In Vice News, een kanaal die vooral hard news behandeld 
is slechts 20,9% van de actoren vrouw. De meest evenwichtige verdeling vinden we terug in Vice 
Broadly waar 60,1% van de actoren vrouw is. Net zoals in traditionele media komen vrouwelijke 
actoren meer voor in soft dan in hard news terwijl mannelijke actoren evenveel aan bod komen in 
zowel hard als soft news terwijl dit normaal meer in hard news is. Vrouwen komen dan wel weer 
evenveel aan bod in de privé en de openbare ruimte. Maar mannen komen net zoals in traditionele 
media nog meer aan bod in de openbare ruimte. Mannen domineren nog steeds politiek nieuws en 
vrouwen het nieuws over sociale problemen. We zien dus grotendeels nog steeds dezelfde 
representatie van mannen en vrouwen zoals in traditionele media. Toch willen we duiden op het feit 
dat mannen ook voorkomen in artikels over sociale problemen. Zo besteed Vice Broadly ook aandacht 
aan onderwerpen als mannen met een postnatale depressie. We kunnen deze niet-stereotiepe 
berichtgeving echter niet veralgemenen naar het volledige medium. Zo zien we bijvoorbeeld een 
artikel over Ivanka Trump die focust op haar kledij. Het is stereotiepe invalshoek en een artikel met zo 
een invalshoek zullen we waarschijnlijk minder snel lezen over de zoon van Trump.  
Waar het kanaal Vice News grotendeels aansluit bij traditionele media, durft men bij Vice België en 
Vice Broadly al eens buiten de lijntjes te kleuren en taboes te doorbreken. Vrouwen worden nog 
steeds vaker gebruikt om een persoonlijke ervaring te vertellen maar komen wel meer voor als 
deskundige of expert dan mannen. Mannen blijven wel vaker het onderwerp van een artikel. Maar niet 
op alle vlakken is Vice vooruitstrevend. Vrouwen krijgen nog steeds vaker een familiale rol en blijven 
hierdoor de moeder, dochter of echtgenoot van een man. Ze zijn ook nog steeds meer het slachtoffer.  
Ten slotte zijn er weinig verschillen te vinden tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat over 
afbeeldingen. Mannen en vrouwen worden dus gelijk in beeld gebracht in Vice.   
 
De algemene conclusie is dat Vice op sommige vlakken zeer vooruitstrevend is en op andere vlakken 
de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen bevestigt. Verschillen tussen mannen en 
vrouwen die in traditionele media nog uitzonderlijk hoog zijn, liggen bij Vice veel lager of spreken deze 
resultaten zelfs radicaal tegen. Mannen worden dus op zowel stereotiepe als niet-stereotiepe 
manieren weergeven. Toch moeten we nuanceren dat alternatieve media het niet altijd beter doen. 
We onderzochten nu slechts één nieuwsmedium maar er kan nog onderzoek gedaan worden naar 
andere alternatieve online nieuwsmedia met een andere doelgroep en invalshoek zoals Apache, De 
Correspondent, Newsmonkey of De Wereld Morgen. In ons onderzoek analyseerden we enkel 
tekstuele artikels, verder onderzoek kan dieper ingaan op bewegend beeld, aangezien Vice veel 
video’s produceert, fotoreeksen en een eigen televisiekanaal heeft.  
We willen wijzen op het feit dat een kwantitatieve inhoudsanalyse de manifeste content en niet de 
latente content codeert. Subjectiviteit valt hierdoor weg maar ook de diepere betekenis, omdat we de 
elementen meer oppervlakkig bekijken. Niet enkel het tellen van vrouwen en mannen is belangrijk 
maar ook hun representaties in een bredere context. Hier willen we wijzen op het feit dat Vice Broadly 
en Vice News in een internationale context plaats vinden en Vice België in een context van de 
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Benelux plaatsvinden. Aansluitend is het dus belangrijk om kwalitatief onderzoek te doen naar de 
motivaties van journalisten en redacties aan de hand van diepte interviews. Waarom geven ze 
bepaalde beelden mee aan hun publiek of waarom kiezen ze voor een bepaalde invalshoek van een 
onderwerp?  
 
We weten dat dit onderzoek zich beperkt tot de representatie van mannen en vrouwen. Dit is slechts 
een binaire opdeling en brengt beperkingen mee. Artikels over transgenders werden ook gecodeerd 
maar niet opgenomen in de analyses. Slechts 12 van de 1862 actoren werden benoemd als 
transgender. We willen ook wijzen op het belang van intersectionaliteit. Intersectionaliteit gaat over het 
feit dat het concept gender ook in relatie moet gebracht worden met andere concepten als klasse, 
leeftijd, seksualiteit en etniciteit. Het zijn net als gender concepten die sociale constructies zijn en 
kunnen veranderen doorheen de tijd (Krijnen et al., 2015). Verder onderzoek zou kunnen gebeuren 
naar deze andere concepten in alternatieve online media.  
Ten slotte kan er worden nagegaan hoe het publiek van Vice (voornamelijk millennials) omgaat met 
deze representaties van mannen en vrouwen. Via receptieonderzoek kan men meer te weten komen 
of het publiek deze stereotiepe hegemonische betekenissen aanvaardt of dat men zich er tegen 
verzet.   
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