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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Dit onderzoek beoogt een beter begrip te ontwikkelen van patronen van aandacht en 
beeldvorming in de media en de invloed hiervan op politiek en beleid inzake het 
vreemdelingenbeleid. Het onderzoek richt zich op zestien casus uit de periode 2011-2015. 
Het betreft casus die variëren in media-aandacht, zodat inzicht verkregen wordt in de 
factoren die veel of weinig media-aandacht verklaren, maar ook in de implicaties van de 
kwantiteit van berichtgeving voor politiek en beleid. Dit onderzoek bestaat uit casus die 
betrekking hebben op individuele migranten en op groepen vreemdelingen, en casus die 
betrekking hebben op het vreemdelingenbeleid.  

De centrale probleemstelling van het onderzoek is: Welke patronen zijn te herkennen in de 
inhoud en het verloop van berichtgeving en meningsvorming in de diverse media in casus 
van individuele migranten en collectieven? Hieruit volgen vier deelvragen. Dze deelvragen 
hebben betrekking op vier centrale begrippen uit dit onderzoek: patronen van media-
aandacht, frames, actoren en hun framingstrategieën, en impact op beleid en politiek. 

1. Volgens welk patroon verloopt de aandacht voor de casus in verschillende 
typen media?  

2. Wat zijn de belangrijkste ‘frames’ in de berichtgeving? 

3. Wat zijn de belangrijkste actoren in de berichtgeving en welke strategieën 
hanteren zij om de mediabeeldvorming te beïnvloeden? 

4. Welke impact heeft media-aandacht en beeldvorming gehad op de politieke- 
en beleidsagenda?  

Uit het onderzoek blijkt dat onderwerpen waarbij meerdere ‘frames’ strijden om aandacht 
en die ook politiek op de agenda staan relatief veel media-aandacht krijgen. Juist in deze 
gevallen lijkt de kans op een mediahype, zoals rond de casus Aleksandr Dolmatov, Opvang 
asielzoekers in Oranje en het Polenmeldpunt, het grootst. Opvallend is dat personificatie 
niet in alle gevallen tot veel media-aandacht leidt. Ook zien we (kleine) verschillen in 
aandachtsverdeling in traditionele en social media; op social media is meer aandacht voor 
casus waarin concrete individuen of groepen een herkenbare rol spelen. Abstracte casus 
ontvangen relatief weinig aandacht op social media. 

Beeldvorming gaat om meer dan de mate van en de patronen in aandacht. Het gaat ook 
over de ‘framing’ van het onderwerp. Bijvoorbeeld, worden vreemdelingencasus in de 
media geframed als een bedreigende ‘tsunami’ of juist als een persoonlijke ‘tragedie’? In het 
onderzoek is een viertal ‘master-frames’ onderscheiden ten aanzien van 
vreemdelingenbeleid; een bedreigingsframe, een human interestframe, een bestuurlijk 
frame en een economisch frame. We zien dat het human interestframe en het bestuurlijke 
frame relatief vaak voorkomen in mediabeeldvorming. Het bedreigingsframe komt minder 
voor, maar gaat wel gepaard met een hoge mate van media-aandacht. Opvallend is dat het 
economische frame niet tot nauwelijks in de beeldvorming voorkomt, terwijl het wel een 
belangrijke factor is in het immigratiebeleid. Traditionele en social media verschillen niet 
wezenlijk van elkaar waar het gaat om het gebruik van verschillende typen master-frames.  

Deze framing in de media blijkt onder meer het gevolg van strategieën van diverse actoren. 
Zo blijken media, migranten en maatschappelijke organisaties en/of ad-hoc actiegroepen 
elkaar vaak te vinden in het personifiëren van specifieke casus. Dit leidt bij meerdere casus 
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tot het vestigen van een human interestframe dat gepositioneerd wordt tegenover een 
bestuurlijk frame. Hierdoor ontstaat een ‘David versus Goliath’ dynamiek die mediageniek 
is. Frames in de mediabeeldvorming kennen vaak een vast counterframe. Beleids- en 
bestuurlijke actoren mengen zich eveneens actief in beeldvorming in de media. Daarbij 
gaat het zowel om casus waarin de bewindspersoon probeert een onderwerp te 
agenderen of een alternatief frame te promoten, als om casus waar de bewindspersoon 
probeert een onderwerp (al dan niet tijdelijk) van de agenda te houden en/of beleidsimpact 
te voorkomen. Het inbrengen van nieuwe informatie die tot verandering van het 
dominante frame kan leiden, slaagt vooral wanneer deze informatie afkomstig is van een 
actor die als ‘onafhankelijke expert’ wordt gezien. 

Dit onderzoek laat zien dat media-aandacht vaak gepaard gaat met politieke agendering, 
maar niet altijd leidt tot beleidsimpact. Voorwaarden voor beleidsimpact zijn dat het 
dominante frame in de mediabeeldvorming afwijkt van het beleidsframe rond de kwestie 
en dat de kwestie op de politieke agenda staat. Wanneer dit gecombineerd wordt met 
ofwel initiatie van de casus door een externe belanghebbende, ofwel een grote mate van 
media-aandacht ontstaat er beleidsimpact. Beleidsimpact valt niet volledig te voorspellen. 
Het politieke en bestuurlijke speelveld behoudt bewegingsruimte in het omgaan met 
mediadruk. De beleidsimpact is hiervan mede-afhankelijk. 

Het onderzoek bevestigt dat media-beeldvorming een rol speelt bij beleidsprocessen. 
Beeldvorming in de media kan op specifieke wijze het beleid beïnvloeden. Zo zien we dat 
het human interestframe in de media regelmatig contrasteert met een bestuurlijk frame in 
beleid. In casus gekenmerkt door een dergelijk contrast, zien we dat aandacht in de media 
regelmatig leidt tot beleidsimpact. Media-aandacht lijkt zo een belangrijke functie te 
vervullen door het inbrengen van de menselijke maat in het publieke debat over 
vreemdelingenbeleid. Het onderzoek laat ook zien dat het strategisch belang van 
beeldvorming in de media door betrokkenen onderkend wordt. Diverse actoren, vanuit 
beleid en bestuur maar ook in politiek, het maatschappelijke middenveld, professionele 
organisaties en ook de media zelf, pogen mediabeeldvorming te beïnvloeden.  
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ENGLISH SUMMARY 
This study aims to develop a better understanding of patterns of media-attention and 
media-framing of issues related to Dutch immigration policies and the influence of media-
attention and -framing on politics and policies. The research focuses on sixteen cases in 
the period 2011-2015 including cases with relatively low as well as relatively high levels of 
media-attention. This enables us to compare the cases on the aspect of media-attention as 
well as the implications of media attention for policies. Our cases vary in another respect as 
well: some cases concern concrete and visible individuals or groups, while other cases 
concern more abstract phenomena or policy proposals.  

The central research question is: What patterns are recognizable in the scale and framing 
of media-attention of individual and group cases related to immigration policies? This 
involves four more specific sub-questions that speak to the central concepts of this 
research (patterns of media attention, frames, actors and their framing strategies and 
impact on politics and policies): 

1. What patterns of media-attention can be identified for the different types of 
immigration cases? 

2. What are the main frames in media coverage – in terms of problem definition, 
proposed solution and persons who are held responsible? 

3. What actors are represented in media-attention and what strategies do they use to 
influence media attention and framing? 

4. What impact did media-attention and framing have on the political and policy-
agenda? 

The research shows that cases in which multiple frames are competing for media attention 
and where political agenda setting has taken place, receive relatively more media-attention. 
The cases of Aleksandr Dolmatov, the asylum centre in the village of Oranje and the 
‘Complaintwebsite on Eastern-European migrants’ are examples of this. A notable result is 
that personification of a case does not necessarily lead to large scales of media-attention. 
Furthermore, we found minor discrepancies in media-attention between traditional and 
social media. Social media have more attention for cases dealing with individuals or groups 
of immigrants. Abstract cases receive relatively less attention on social media. 

Media-attention includes more aspects than quantitative patterns of media-attention. It also 
deals with the framing of the issue. Sometimes immigration cases can be framed in terms 
of threatening ‘tsunami’, in other cases for instance as a human tragedy that can be 
portrayed in the media with dramatizing stories and pictures. Based on a literature review 
on the framing of immigration-related issues, we have distinguished four ‘master-frames’: a 
human interest frame, a threat frame, a governance frame and an economic frame. Based 
on this typology we conducted frame analyses of media-coverage in the selected cases. 
We found that the human interest and governance frames are most prevalent in the 
immigration-cases. The threat-frame only exists in a small number of cases, but in these 
cases it was associated with (very) high levels of media-attention. Immigration-related cases 
are seldom framed in economic terms, which contradicts the importance of the economic 
dimension to immigration policies as recognized in the migration literature. Traditional and 
social media do not differ significantly in terms of the distribution of attention to specific 
frames. Frame convergence between these media types does exist. 
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Different types of actors are involved in media coverage of immigration-related issues. 
Stakeholders use a variety of strategies to promote their frame. Media, immigrants and 
interest groups often cooperate in the personification of cases. In many cases this 
introduces a human interest frame with a governance frame as a counterframe. This can 
contribute to a ‘David versus Goliath’ dynamic in media coverage, where a highly 
personified case is put up against an impersonal governance frame. The research shows 
that political and policy actors are actively involved in the framing of media coverage as 
well. In some cases they may initiate media-attention for a certain issue, while in other 
cases they strategically attempt to divert media coverage and policy impact. New 
information on an issue only leads to a change of the dominant media-framing when this 
information comes from actors who are considered to be ‘independent actors’. 

Furthermore, this study shows that media-attention is often associated with political 
attention, but that it not always leads to policy impact. Important conditions for a change in 
the policy-frame of the issue are a discrepancy between the dominant frame in media 
coverage and the policy frame of the issue and attention for the issue on the political 
agenda. When this is paired with initiation of media-attention for the issue by a non-
governmental actor or a high degree of media-attention, policy impact occurs. However, 
these conditions do not fully explain impact on the policy frame of the issue. Political and 
government actors possess agency in dealing with media-attention and – framing that puts 
pressure on existing policy frames. Whether policy impact occurs is partly dependent on 
their responses. 

In conclusion, this study confirms the key role media-attention and framing play in 
immigration cases. We identified specific configurations of conditions that influence 
changes in policy framing of immigration-related issues. These configurations may have 
broader applicability in other policy fields. We found that the human interest frame 
dominate in media coverage. This dominance has repercussions for the policy agenda and 
often leads to a change in policy framing of the issue. By agendizing a human perspective, 
media coverage seems to have an important function in bringing in the human dimension 
into immigration cases. Also, many actors recognize the importance of the media in 
immigration policymaking, which motivates them to contribute to framing of immigration 
issues.   
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1. INLEIDING 
 

1.1 Beeldvorming en vreemdelingenbeleid 
Vreemdelingenbeleid is typisch een beleidsveld dat vaak centraal staat in de media.1 Dit is 
geen nieuw fenomeen, zoals de casus rond de Amsterdamse kleermaker Gümüş in de 
jaren ’90 laat zien. De opkomst van social media en de mate van responsiviteit die men van 
beleidsmakers verwacht naar aanleiding van media-aandacht, zijn wel nieuwe 
ontwikkelingen. Beeldvorming rond het vreemdelingenbeleid maakt vaak gebruik van 
sprekende uitdrukkingen en metaforen en de media spreekt zelden met één stem. 
Bijvoorbeeld, een casus als de komst van asielzoekers kan in de media neergezet als 
bedreigende tsunami, maar kan ook neergezet worden als een menselijke tragedie met 
dramatiserende verhalen en beelden. Derhalve is een goed begrip van de dynamiek van 
beeldvorming in de media en de wijze waarop dit van invloed kan zijn op beleidsprocessen 
juist op dit beleidsterrein van groot belang.  

Het belang van beeldvorming 
Tot de verbeelding spreekt de media-aandacht die zich in 2011 ontvouwde rond de jonge 
uitgeprocedeerde asielzoeker Mauro Manuel. Hoewel verantwoordelijke bewindspersonen 
zich zelden uitlaten over individuele gevallen, nam de media-aandacht rond ‘Mauro’ een 
dermate omvang en aard aan dat reacties vanuit de politiek en de regering onvermijdelijk 
waren. Het optreden van Mauro en zijn naasten in televisieprogramma’s, een voortdurende 
aandacht voor Mauro in landelijke dagbladen, het actieve mediaoptreden van organisaties 
als Defence for Children, maar ook zeer tot de verbeelding sprekend beeldmateriaal zoals 
de beroemde ‘traan van Mauro’, speelden hierin een centrale rol. Uiteindelijk ontstond er 
een oplossing waarbij Mauro een eerst tijdelijke studievergunning kreeg en later een 
permanente verblijfsvergunning ontving, omdat hij viel onder het Kinderpardon.  

Deze casus laat zien hoe, naast formele besluitvorming en juridische kaders, 
mediabeeldvorming eveneens een belangrijke factor kan zijn in beleidsprocessen. Dit 
omvat meer dan alleen de omvang van media-aandacht. Beeldvorming betreft een zeker 
perspectief op een onderwerp: de ‘framing’. De framing van een onderwerp in de media 
kan grote invloed hebben op de wijze waarop een thema aanslaat en resoneert in de 
politiek en in beleidsprocessen. De framing in de media wordt soms gezien als afspiegeling 
van de framing in de publieke opinie. Bij de casus Mauro behelsde het overgrote deel van 
de media-aandacht een frame dat het persoonlijke leed van Mauro en zijn pleeggezin naar 
voren bracht. De ‘Code Oranje’ van minister Asscher van Sociale Zaken ten aanzien van EU 
arbeidsmobiliteit communiceerde juist een frame van bedreiging en urgentie. 

Naast traditionele media, zoals kranten, opinietijdschriften en TV, heeft de komst van social 
media de dynamiek van beeldvorming veranderd en de publieke aandacht voor specifieke 
issues en issue-frames meer inzichtelijk gemaakt. Dit is ook voelbaar op het terrein van 
vreemdelingenbeleid, waar beeldvorming in social media zoals Twitter en weblogs in 
wisselwerking staat met beeldvorming in traditionele media. In sommige gevallen heeft dit 
een mobiliserende werking om bepaalde onderwerpen op de politieke agenda te zetten. 
Zo werd voor Mauro de Twitter-hashtag #Mauromoetblijven veelvuldig gedeeld om 
uitdrukking te geven aan dit politieke standpunt. Een online petitie voor het Kinderpardon 

                                                 
1 Appendix A biedt een begrippenlijst met korte omschrijvingen van centrale concepten in dit onderzoek. 
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leverde uiteindelijk 130 000 handtekeningen op die aan toenmalig minister Leers werden 
aangeboden. 

De dynamiek van beeldvorming 
Media-aandacht en beeldvorming laten zich niet gemakkelijk voorspellen op basis van het 
type incident dat media-aandacht genereert. Zo levert een nieuwe asielopvang-locatie in 
het ene geval (bijvoorbeeld in het Drentse plaatsje Oranje) veel meer media-aandacht op 
dan in het andere geval (bijvoorbeeld in de Zwolse IJsselhallen). De dynamiek van 
beeldvorming is voor een deel afhankelijk van de kenmerken van het incident dat tot 
media-aandacht leidde. Bij de vestiging van een opvanglocatie in het Drentse Oranje was 
de keuze voor een kleine, landelijke gemeente duidelijk van invloed. Herhaaldelijk wordt 
het voorgenomen aantal asielzoekers dat opgevangen zou worden (1500) in 
mediaberichtgeving gecontrasteerd met het aantal inwoners van het dorp (minder dan 
150). Ook het feit dat de opvang plaats zou vinden in een voormalig vakantiepark van de 
bekende ondernemer Hennie van der Most speelt een duidelijke rol in de beeldvorming 
van de casus. De beeldvorming rond de opvang in de IJsselhallen werd door een ander 
frame gedomineeerd en leverde minder media-aandacht op.  

Ook kan beeldvorming rond een incident (al dan niet strategisch) beïnvloed worden door 
allerlei personen, organisaties en instituties. Dit kan gaan om persoonlijk betrokkenen (zoals 
de mediaoptredens van de pleegouders van Mauro), maatschappelijke 
belangenorganisaties (zoals VluchtelingenWerk Nederland), maar ook politici en politieke 
partijen die zich profileren rond immigranten en asielzoekers. Wij zien bijvoorbeeld dat 
sommige politici de zaak van een individuele asielzoeker ‘adopteren’ om bij de minister aan 
te kaarten. Middels mobilisatie in de media worden ook abstractere casus door politieke 
partijen op de agenda gezet. Denk hierbij aan de rol van de Partij Voor de Vrijheid bij het 
introduceren van het Polenmeldpunt. Ook vertegenwoordigers van overheidsinstellingen 
en bewindspersonen hebben invloed op beeldvorming. Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie Teeven sloeg in het Tv-programma ‘Eén op Eén’ alarm over de toegenomen 
instroom van Eritrese asielzoekers. In andere gevallen proberen bewindspersonen 
mediabeeldvorming rond een onderwerp een andere richting op te sturen. Een voorbeeld 
hiervan is de reactie van Premier Rutte op het Polenmeldpunt: hij beschouwt het als een 
partijpolitiek initiatief waarop de regering niet hoeft te reageren. Ook de rol van media en 
journalististen is niet te onderschatten. Onderzoeksjournalistiek, maar ook de keuze van 
specifieke mediakanalen, of de praktijk van langdurig vastbijten in een bepaald thema 
kunnen grote impact hebben op bredere maatschappelijke beeldvorming.  

Om een thema onder de aandacht te krijgen, en om beeldvorming te beïnvloeden, 
bedienen actoren zich van velerlei technieken. Op het terrein van vreemdelingenbeleid, 
zeker wanneer het complexe juridische vraagstukken betreft, willen actoren vaak de 
concrete uitwerking en de menselijke kant van het beleid laten zien. Dat kan bijvoorbeeld 
door schrijnende individuele gevallen in de schijnwerpers te plaatsen. Ook wordt 
beeldvorming beïnvloed door specifieke aspecten van het vreemdelingenbeleid te 
koppelen aan bredere maatschappelijke en soms ook internationale ontwikkelingen. Zo 
waren het Polenmeldpunt en minister Asschers Code Oranje nadrukkelijk op een bredere 
Europese agenda gericht, of maken bewindspersonen bij de vestiging van 
asielzoekerscentra soms de koppeling met bredere zorgen over leefbaarheid in landelijke 
gebieden.  
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Soms trachten actoren juist om een thema uit de aandacht te houden, om te voorkomen 
dat de dynamiek van beeldvorming een onwelgevallige richting op zou gaan. Denk aan 
hoe bewindspersonen verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid herhaaldelijk 
aangeven geen commentaar te geven in individuele zaken. Dit was aanvankelijk in de casus 
Mauro het geval. Ook het aankondigen van onderzoek kan helpen een onderwerp tijdelijk 
‘te parkeren’. Op deze manier poogt men het in een algemeen kader te plaatsen in plaats 
van te laten ‘personificeren.’  

De impact van beeldvorming  
Beeldvorming omvat zowel een specifieke interpretatie van wat er aan de hand is, als een 
impliciete maar soms ook expliciete voorkeur ten aanzien van beleidsoplossingen. Denk 
aan de zogenaamde ‘Vluchtkerk’ in Amsterdam waarbij door de media en sympathiserende 
groepen het beeld werd opgeroepen van kwetsbare vluchtelingen die hun laatste heil 
zochten in een kerk. Dit beeld roept direct de nodige verontwaardiging op over eventueel 
ingrijpen ten aanzien van de groep. Bij het alarm van staatssecretaris Teeven over de 
toename van het aantal Eritrese asielzoekers naar Nederland lag de nadruk op de rol van 
mensensmokkelaars. Dit beeld trok de aard van de asielinstroom in twijfel en riep op tot 
maatregelen ter beperking van de toestroom. Beeldvorming heeft daarmee niet alleen 
betrekking op wat ‘is’, maar heeft ook een normatieve betekenis in termen van wat ‘zou 
moeten zijn’.  

Daarmee is beeldvorming inherent verbonden met politiek en beleid. Soms ondersteunt en 
legitimeert beeldvorming een reeds gekozen benadering. Dit is het geval wanneer 
maatschappelijke onrust rond de toelating van specifieke groepen asielzoekers wordt 
aangegrepen om een restrictieve asielpolitiek te ondersteunen. Wanneer beeldvorming 
zich tegen gevestigd beleid keert, kan het een belangrijke mobiliserende tegenkracht 
worden. Rond de casus Vluchtkerk ontstond een golf van social mediaberichtgeving die 
hulp van vele verschillende organisaties voor deze groep mobiliseerde, opriep tot 
demonstraties en een centrale rol speelde in het politiek agenderen van de situatie van 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze casus, maar ook de casus Mauro en Polenmeldpunt, 
leidden tot grote politieke spanningen rond de zittende regeringscoalities.  

Kritische media-aandacht en zelfs politieke agendering hoeven niet altijd te impliceren dat 
beleid ook daadwerkelijk verandert. In mediabeeldvorming zijn vaak zowel krachten voor 
als tegen verandering te ontwaren. Soms ‘waait’ een golf van media-aandacht over, of 
weten beleidsmakers middels onderzoek of een politiek compromis en verandering van 
beleid af te wenden. Dat de mate en de framing van media-aandacht ertoe doet bewijst de 
casus Mauro waar bewindspersonen naar aanleiding van een golf van verontwaardiging en 
kritiek in de media wel met een oplossing moesten komen. De vraag waarom kritische 
mediabeeldvorming in sommige gevallen wel beleidsimpact heeft en in andere niet, komt 
aan bod in dit onderzoek. 

 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft ten doel om een beter begrip te ontwikkelen van patronen van 
beeldvorming in de media en de invloed van beeldvorming op politiek en beleid inzake het 
vreemdelingenbeleid. Vanuit een beleidswetenschappelijk perspectief hoopt het onderzoek 
een bijdrage te leveren aan beter theoretisch inzicht in hoe en waarom beeldvorming op 
het terrein van het vreemdelingenbeleid al dan niet tot beleidsimplicaties leiden.  
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Het onderzoek richt zich op zestien casus uit de periode 2011-2015 die betrekking hebben 
op het vreemdelingenbeleid.2 Het betreft zowel casus waarbij sprake is van veel als van 
weinig media-aandacht, zodat inzicht verkregen kan worden in de factoren die de mate 
van aandacht verklaren en in de implicaties van de kwantiteit van aandacht. Tevens betreft 
het zowel casus die betrekking hebben op specifieke individuele of groepen immigranten, 
als casus die meer generiek betrekking hebben op het beleid. Door deze heterogeniteit in 
casusselectie is variëteit te verwachten in patronen van beeldvorming. 

Ten aanzien van patronen van media-aandacht, richt het onderzoek zich niet alleen op de 
kwantiteit van aandacht. Ook de duur van aandacht is een variabele. Bij sommige casus 
houdt de aandacht langer aan als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, hetgeen mogelijk de 
impact op politiek en beleid beïnvloedt. Ten slotte wordt gekeken naar de mediakanalen 
waarin aandacht voor specifieke casus wordt gegenereerd. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen traditionele media, zoals dagbladen, opinietijdschriften en Tv-programma’s, 
en social media waaronder Twitter en weblogs. 

Beeldvorming behelst de aard van de mediaberichtgeving. In het kader van dit onderzoek 
wordt een analyse gemaakt van ‘frames’, oftewel narratieven, die de casus op een 
specifieke wijze definiëren en interpreteren en tevens een specifieke oplossingsrichting 
aandragen. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van een typologie van frames relevant 
voor het terrein van immigratiebeleid die is ontleend aan internationale wetenschappelijke 
literatuur. Dit betreft human interest-, bedreigings-, economische en bestuurlijke frames 
(zie Appendix C).  

Om een beter inzicht te krijgen in hoe en waarom specifieke patronen van beeldvorming 
zich ontwikkelen, richt het onderzoek zich op welke actoren de mediaberichtgeving 
trachten te beïnvloeden en van welke strategieën zij zich bedienen in de ‘framing’ van het 
beleidsprobleem. Daarbij gaat het om heel verschillende typen actoren, zoals 
bewindspersonen, politici, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, individuen of 
groepen immigranten maar ook om de media zelf. De journalistiek geeft sommige actoren 
eerder en uitgebreider de mogelijkheid om hun frame naar buiten te brengen dan anderen. 
Ten aanzien van de framingstrategieën van deze actoren, zal op basis van de literatuur 
onderscheid gemaakt worden tussen een aantal technieken om beeldvorming op een 
specifieke wijze te beïnvloeden.  

Ten slotte richt het onderzoek zich op de impact van beeldvorming op beleid en politiek. 
Ten aanzien van de politiek, gaat het vooral om de vraag of, en zo ja hoe, beeldvorming 
bijdraagt aan politieke agendering van het issue. Bijvoorbeeld, wordt er in de Tweede 
Kamer aandacht besteed aan problemen die in de media aan bod zijn gekomen? Een 
vervolgvraag is of de media-aandacht beleidsimpact heeft. Hier hoopt het onderzoek 
vooral een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de omstandigheden waaronder 
media-aandacht tot concrete beleidsgevolgen leidt. 

 

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:  

                                                 
2 Een aantal van deze casus betreft het immigratiebeleid in brede zin.  
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Welke patronen zijn te herkennen in de inhoud en het verloop van berichtgeving en 
meningsvorming in de diverse media in casus van individuele migranten en collectieven?3  
Deze probleemstelling kan uiteen worden gesplitst in vier deelvragen, die 
achtereenvolgens betrekking hebben op de vier centrale hierboven geïntroduceerde 
begrippen: patronen van media-aandacht, frames, actoren en hun framingstrategieën, en 
impact op beleid en politiek. Voor alle zestien geselecteerde casus geeft dit onderzoek een 
antwoord op de volgende sub vragen: 

1. Volgens welk patroon verloopt de aandacht voor de casus in de verschillende typen 
media vanaf het moment dat de casus in de media is geïntroduceerd tot zes maanden 
daarna?  

2. Wat zijn de belangrijkste frames in deze patronen van berichtgeving, zowel in termen 
van probleeminterpretatie als oplossingsstrategie en verantwoordelijken? 

3. Wat zijn de belangrijkste actoren in deze patronen van berichtgeving en welke 
strategieën hanteren zij om de mediabeeldvorming te beïnvloeden? 

4. Welke impact heeft media-aandacht en beeldvorming op de politieke- en 
beleidsagenda (vanaf het moment dat de casus in de media is geïntroduceerd tot 
twaalf maanden daarna)?  

Op basis van de bevindingen op casus niveau, aan de hand van bovenstaande sub vragen, 
vindt vervolgens een vergelijkende analyse plaats tussen de verschillende casus. De vier 
centrale begrippen (patronen van aandacht, frames, actor strategieën en politieke-
/beleidsimpact) die zijn onderzocht in de analyse van de afzonderlijke casus, bieden de 
structuur voor deze vergelijkende analyse.  

 

1.4 Leeswijzer 
Deze paragraaf toont hoe dit onderzoek is opgebouwd. Hoofdstuk 2 biedt een theoretisch 
raamwerk van bestuurskundige en media- en communicatiewetenschappelijke literatuur 
over media-aandacht en framing. Naast een bespreking van deze centrale concepten in 
ons onderzoek, biedt dit hoofdstuk een literatuurbespreking van bestaand onderzoek op 
het gebied van media- en beleids-framing rond het immigratiebeleid. Dit theoretische 
hoofdstuk mondt uit in een analysekader bestaande uit vier ‘master-frames’ dat leidend is 
geweest in onze frame-analyse. Hoofdstuk 3 biedt een methodologische verantwoording 
waarin de selectie van casus, databronnen en methoden wordt toegelicht en gereflecteerd 
wordt op beperkingen van de onderzoekskeuzes. Hoofdstuk 4 behandelt de analyses van 
de zestien geselecteerde casus. Voor elke casus geven wij het verloop van de media-
aandacht weer, identificeren wij de belangrijkste frames in de mediaberichtgeving en 
visualiseren wij en de prevalentie hiervan in het verloop van de casus. Vervolgens 
presenteren wij belangrijke actoren die hebben bijgedragen aan de beeldvorming middels 
framingstrategieën en een analyse van de aandacht voor de casus op de politieke en 
beleids-agenda. Lezers met interesse in de beeldvorming rond specifieke incidenten 
kunnen de verslagen van deze casus afzonderlijk lezen. Hoofdstuk 5 behandelt de 
resultaten van de vergelijkende analyse van alle zestien casus. Hierin zijn aspecten van de 

                                                 
3 Deze onderzoeksvraag is ontleend aan de startnotitie die de aanleiding voor dit onderzoek vormde. Het 
begrip meningsvorming is in dit onderzoek opgevat als ‘beeldvorming’ en ook wordt er naast individuen en 
collectieven ook media-aandacht rond abstractere (beleids)initiatieven onderzocht.  
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verschillende casus geabstraheerd en worden meer algemene patronen van 
mediabeeldvorming inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 6 biedt conclusies en aanbevelingen 
van het onderzoek. In bijlagen bij dit rapport worden achtergronden van het onderzoek 
geboden. Dit betreft onder andere een lijst met veelgebruikte begrippen, zoekopdrachten 
waarmee relevante mediaberichten zijn verzameld en categorieën van codes die zijn 
gebruikt bij analyse van de berichten.  
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2. BEELDVORMING EN BELEID 
 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van relevante literatuur op het terrein van media-
aandacht, mediabeeldvorming en de wisselwerking hiervan met beleid. Daarbij sluiten we 
in het bijzonder aan op de literatuur over framing. Dit betreft zowel generieke literatuur 
over framing, als meer specifieke literatuur over framing op het terrein van migratie-
gerelateerde casus. Zowel in de bestuurskunde als in media- en 
communicatiewetenschappen heeft de framing literatuur over het voorbije decennium een 
grote vlucht genomen (cf. Vliegenthart & Van Zoonen 2011: 102). Dit heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de erkenning van het belang van beeldvorming, ook op het terrein 
van beleid en politiek.  

Vreemdelingenbeleid is één van de beleidsvelden waarin het belang van beeldvorming in 
sterker mate wordt onderkend. Het betreft een, wat in de beleidsliteratuur vaak genoemd 
wordt, ‘weerbarstig beleidsprobleem’ waarbij de definitie van het probleem vaak ter 
discussie staat in media en politiek. Een framing benadering – die verschillende 
interpretaties van het probleem beschouwt – is daarom zeer geschikt voor het verkrijgen 
van een beter inzicht van deze bijzondere beleidscasus. 

We kijken in dit hoofdstuk eerst naar traditionele en social media als platforms of kanalen 
waar framing plaatsvindt en zogenaamde nieuwswaarden die de aantrekkelijkheid van een 
casus voor de media vergroten (2.1). Vervolgens bespreken we onze definitie van frames en 
framing (2.2), en welke ideaaltypische frames onderscheiden kunnen worden op het terrein 
van vreemdelingenbeleid (2.3). Vervolgens kijken we naar de strategieën die actoren 
kunnen hanteren om frames te beïnvloeden, oftewel ‘framingstrategieën’ (2.4). Ten slotte 
kijken we naar literatuur over de politieke- en beleidsimpact van media-aandacht en frames 
(2.5).  

 

2.1 Patronen van media-aandacht in traditionele en social media 
Media-aandacht betreft de hoeveelheid en duur van aandacht voor een onderwerp in de 
media. Een analyse van media-aandacht voldoet anno 2015 niet meer met alleen een 
analyse van zogenaamde traditionele of massamedia waarbij een gevestigde redactie 
verantwoordelijk is voor nieuwsverspreiding naar het grotere publiek. Bij traditionele media 
gaat het bijvoorbeeld om dagbladen, opinietijdschriften en televisie. Hoewel het de invloed 
van traditionele media voortduurt, heeft de opkomst van social media een belangrijke 
invloed gehad op de wijze waarop beeldvorming tot stand komt. In tegenstelling tot 
traditionele media, worden social media gekenmerkt door ‘user-generated content’ 
(Lievrouw & Livingstone 2002; Boyd & Ellison 2007). Dat houdt in dat de berichtgeving 
wordt gegenereerd door de gebruiker van het medium zelf. Iedere gebruiker kan een 
inhoudelijke bijdrage leveren en delen met een groter publieke. In traditionele media is dit 
grotendeels voorbehouden aan een vaste redactie. Bij social media spreken vooral de 
grootste online platforms Facebook en Twitter tot de verbeelding. Naast social netwerk 
sites en (micro)blogs kan men ook denken aan reacties op nieuwssites en forums. Deze 
media bieden nieuwe mogelijkheden voor organisaties en individuen om onderwerpen op 
de kaart te zetten of om te reageren op wat reeds in traditionele media verschenen is.  

Beide typen media kennen patronen van aandacht die consequenties kunnen hebben voor 
publieke beeldvorming en die in politiek en beleid. Patronen van media-aandacht kunnen 
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geduid worden aan de hand van literatuur over nieuwswaarden en nieuwswaardigheid, 
nieuwsselectie, media bias en medialogica (Lippmann 1922; Altheide & Snow 1979). Deze 
literatuur stelt dat media selectief zijn in welke onderwerpen aandacht krijgen en hoeveel 
aandacht deze issues krijgen. De selectie van onderwerpen die in het nieuws komen is 
gebaseerd op een afweging tussen verschillende waarden en belangen die media en 
journalisten relevant achten. Zo bedienen media zich van journalistieke waarden zoals 
waarheidsgetrouw berichten, het toepassen van hoor-en wederhoor en onafhankelijke 
nieuwsgaring. Daarnaast kennen zij ook een commercieel belang om nieuws te selecteren 
dat een groot publiek aanspreekt. Bepaalde kenmerken van een casus dragen bij aan de 
nieuwswaardigheid en zullen de hoeveelheid media-aandacht positief beïnvloeden.  

Hoewel dergelijke nieuwswaarden niet universeel zijn, maar afhankelijk van de culturele 
context en het medium, kunnen we een aantal terugkerende waarden onderscheiden op 
basis van de literatuur (Galtung & Ruge 1965; Altheide & Snow 1979; Gans 1979; Semetko & 
Valkenburg 2000; Harcup & O’Neill 2001; Korthagen 2015). Dit betreffen onder andere 
culturele en geografische nabijheid, bekendheid van het onderwerp, de aanwezigheid van 
(politiek) conflict, potentiele negatieve impact op het persoonlijke leven (slecht nieuws), de 
mogelijkheid tot personificatie en dramatisering. In dit onderzoek zullen we ons focussen 
op een selectie van factoren waarvan in verschillende bronnen wordt verondersteld dat zij 
een hoge nieuwswaarde kennen en daarom zullen leiden tot veel en langdurige media-
aandacht. Het gaat om drie factoren die verschillen per casus: 

 Frame-contestatie: wanneer in de mediaberichtgeving verschillende frames van de 
kwestie voorkomen die verschillende interpretaties van dezelfde casus naar voren 
brengen.  

 Politieke agendering: wanneer een kwestie veel aandacht krijgt op de politieke 
agenda. Vaak omdat er politiek conflict rond bestaat.  

 Personificatie: wanneer een kwestie in de media gepresenteerd wordt aan de hand 
van verhalen en beelden van concrete individuen. 

Op basis van literatuur over nieuwswaarden veronderstellen wij dat wanneer een casus 
wordt gekenmerkt door één of meerdere van deze factoren, er meer media-aandacht voor 
de casus zal ontstaan in traditionele en social media. In het methodologische hoofdstuk 
(3.4) worden deze factoren geoperationaliseerd voor de vergelijkende analyse ervan in 
hoofdstuk 5.  

 

2.2 Beeldvorming als framing  
In de analyse van mediabeeldvorming maken wij gebruik van het perspectief van ‘framing’. 
In het verslag doen van een gebeurtenis kiezen media onvermijdelijk een bepaalde 
interpretatie van een onderwerp. Ook wanneer politici of beleidsmakers een onderwerp 
bespreken tijdens een debat of in beleidsstukken wordt het onderwerp vanuit een bepaalde 
invalshoek belicht. De interpretatie van een issue of gebeurtenis ligt niet a priori in het 
incident besloten, maar wordt sociaal geconstrueerd. Deze interpretatie en representatie 
van het onderwerp, wordt zowel binnen de communicatiewetenschap als de 
beleidswetenschap ook wel het ‘frame’ genoemd. De term ‘framing’ duidt op het proces 
dat frames voortbrengt. Sociaal constructivistische theorie over framing stelt dat frames de 
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werkelijkheid niet alleen vertolken maar ook scheppen: een frame is een structurerend 
principe dat ons denken en handelen vormgeeft (Reese et al. 2001: 11).  

De meest gebruikte definitie van framing in de communicatiewetenschap komt van 
Entman (1993: 52): ‘To frame is to select some aspects of a perceived reality and make 
them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 
problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation.’ Een frame bestaat volgens hem dus uit vier verschillende onderdelen 
ofwel ‘reasoning devices’: een probleemdefinitie, causale verklaring, moreel oordeel en 
oplossingsaanbeveling. Deze frame-elementen worden vaak toegepast in onderzoek naar 
mediabeeldvorming. Media-frames worden als belangrijk gezien omdat ze publieke opinie 
kunnen beïnvloeden en daarmee electorale veranderingen teweeg kunnen brengen 
(Chong & Druckman 2007), maar ook omdat media-frames publieke opinie communiceren 
naar politiek en beleid. De beleidswetenschap kijkt onder meer naar hoe verschillende 
frames in het beleidsproces bestendigd worden. De meest gebruikte definitie van 
beleidsframes komt van Schön & Rein (1994: 146): beleidsframes zijn volgens hen ‘a way of 
selecting, organizing, interpreting and making sense of a complex reality to provide 
guideposts for knowing, analyzing, persuading and acting’. Deze beleidswetenschappelijke 
definitie van frames beslaat grotendeels dezelfde aspecten als de 
communicatiewetenschappelijke definitie van Entman (1993:53): probleemdefinitie en 
oplossingsstrategie. Schneider en Ingram (1993) doen hieraan een belangrijke toevoeging: 
beleid construeert ook doelgroepen die op een bepaalde manier geframed worden.  

Gebaseerd op framing-literatuur uit de communicatiewetenschap en beleidswetenschap 
conceptualiseren wij frames als structurerende denkbeelden die het denken en 
handelen rond een beleidskwestie vormgeven door een zekere probleemdefinitie, 
causale verklaring, betrokken doelgroep en oplossingsstrategie aan de kwestie toe te 
dichten. Deze definitie is toepasbaar op zowel de media-frames als beleidsframes van de 
issues in dit onderzoek en omvat ook de framing van doelgroepen als reasoning device. 
We onderscheiden en operationaliseren de volgende ‘reasoning devices’ van frames:  

 Probleemdefinitie . Dit biedt een antwoord op de ‘wat’ vraag, wat is er aan de hand, 
waarbij de keuze voor specifieke woorden vaak veel zegt over meningsvorming (bv. 
‘integratie’ versus ‘diversiteit’).  

 Causale verklaring . Dit biedt een antwoord op de ‘waarom’ vraag, hoe is de 
ontstane situatie eigenlijk te verklaren, waarbij niet zozeer de wetenschappelijke 
‘waarheid’ doorslaggevend is maar juist de overtuigingskracht en helderheid van 
specifieke verklarende ‘narratives’. 

 Betrokkenen. Dit biedt antwoord op de ‘wie’ vraag, wie zijn betrokken, wie is 
verantwoordelijk of slachtoffer, waarbij veelal reeds een specifieke mening over 
betrokken groepen wordt gegeven (bv. ‘gelukszoekers’). 

 Oplossingsstrategie. Dit biedt een antwoord op de ‘hoe’ vraag, hoe is de ontstane 
situatie te verhelpen, waarbij een oplossingsstrategie en bepaalde 
verantwoordelijken worden aangewezen (bv. ‘staatssecretaris Teeven’). 

Deze frame-elementen worden in media en beleid niet altijd expliciet gemaakt. Vaak 
worden frames gecommuniceerd via ‘framing devices’ (Gamson & Modigliani 1987; 
1989:3). Dit zijn argumenten, informatie, symbolen, metaforen en beelden die appelleren 
aan een veel grotere, cultureel gedeelde betekenis (Gamson & Modigliani 1989: 3-4; 
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Entman 1993; Van Gorp 2006: 83; Tankard 2001). In het asieldebat roept bijvoorbeeld de 
metafoor van een ‘tsunami’ van asielzoekers associaties op van een grote en 
oncontroleerbare toestroom met een gevaarlijk karakter waar bescherming tegen gezocht 
moet worden. Door dergelijke framing devices in de typologie op te nemen kunnen wij 
frames herkennen die volledig expliciet worden gemaakt. Op basis van de literatuur 
onderscheiden we vijf framing devices die gebruikt worden om frames te communiceren:  

 Metaforen. Het gebruik van metaforen (beeldspraak) zoals symbolische woorden of 
beelden.  

 Uitdrukkingen. Het gebruik van een zeker lexicon met bepaalde ‘catchphrases’ en 
stereotyperingen van een issue of groep.  

 Voorbeelden. Keuzes die gemaakt worden in het geven van bepaalde 
beschrijvingen van een situatie en voorbeelden om een issue toe te lichten. Welke 
parallellen worden getrokken?  

 Visuele beelden. Het gebruik van bepaalde beelden om een issue of groep te 
weerspiegelen. Het kan gaan om foto- en videobeeld maar ook om cartoons en 
infographics.  

 Statistische gegevens.  Statistische gegevens die worden genoemd in de 
presentatie van de casus  

Framing en migratiebeleid 
Onderzoek naar framing rond immigratie is reeds in diverse contexten verricht. Belangrijke 
studies in dit kader zijn D’Haenens en De Lange (2001); El Rafaie (2001); Horsti (2003); 
Nickels (2007); Benson en Wood (2015); Vliegenthart en Roggeband (2007); en Van Gorp 
(2006). Deze studies maken op verschillende wijzen onderscheid naar typen frames op het 
terrein van migratiebeleid. Door paralellen te leggen tussen de verschillende frames die 
worden onderscheiden stellen wij een typologie op die gebruikt wordt in dit onderzoek.  

Op basis van de frames die onderscheiden worden in deze literatuur worden vier ‘master-
frames’ onderscheiden (zie tabel 2.1): een human interestframe (oranje); een 
bedreigingsframe (rood); een bestuurlijk frame (groen) en een economisch frame (blauw). 
Deze master-frames zijn een samenvoeging en soms versimpeling van frames uit de 
literatuur. Master-frames (Snow & Benford 1992) of ‘enduring cultural themes’ (Gamson & 
Modigliani 1989) zijn frames die potentieel van toepassing zijn op verschillende issues. 
Master-frames zijn voldoende algemeen om van toepassing te zijn op diverse typen casus 
rond het vreemdelingenbeleid: van individuele vreemdelingen tot beleidsvoorstellen. Ze 
zijn echter niet zo algemeen dat ze voor andere beleidsvelden geschikt zijn en eerder 
gekenmerkt kunnen worden als generieke nieuwsframes die op elk onderwerp van 
toepassing zouden kunnen zijn. We hebben de frames zo geoperationaliseerd dat ze 
onderling te onderscheiden zijn (Appendix C). In de analyse identificeren we op basis van 
deze typologie frames die issue-specifiek zijn, maar die te relateren zijn aan één van de vier 
master-frames uit onze typologie. Soms kennen zij elementen van meerdere master-
frames. 
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Tabel 2.1 Immigratie-gerelateerde frames in analyses van mediaberichtgeving  

(human interestframe; bedreigingsframe; bestuurlijk frame; economisch frame) 

D’Haenens 
& De Lange 

(2001) 

El Rafaie 
(2001)/Hors

ti (2003) 

Van Gorp 
(2005; 
2006) 

Nickels 
(2007) 

Vliegenthart 
(2007); 

Vliegenthart 
& 

Roggeband 
(2007); 

Roggeband 
& 

Vliegenthart 
(2007) 

Benson 
(2013; 

Benson & 
Wood 2015) 

Conflict-
frame 
 
 

Bedreigings-
frame 

NIMBY-
frame 

Menselijke 
waardigheid
-frame 

Multicultu-
reel frame 

Probleem 
voor de 
samenleving 

Human 
interest-
frame 

 Politici zijn 
te 
wantrouwen
-frame 

Echtheidsfra
me 

Emancipatie
-frame 

Problemen 
van 
immigranten  

Economisch 
frame 

 Vreemdeling
en zijn 
indringers-
frame 

Bestuurlijk 
frame 

Restrictie-
frame 

Probleem 
voor de 
autoriteiten 

Moraliteits-
frame 

 Onschuldige 
slachtoffers-
frame 

Terugkeer-
frame 

Slachtoffer-
frame 

Geen 
probleem 

Verantwoor
delijkheids-
frame 

 Alles in de 
tuin is 
prachtig-
frame 

 Islam als 
bedreiging-
frame 

 

  Voorziener-
frame 

   

 

Het human interestframe van immigratie-gerelateerde issues komt in vijf van de genoemde 
studies voor. D’Haenens en De Lange (2001) troffen in mediaberichtgeving in Nederlandse 
regionale dagbladen over de vestiging van nieuwe asielzoekerscentra een dominantie van 
het human interestframe aan. Van Gorp (2006) onderscheidt eveneens in 
mediaberichtgeving over de vestiging van asielzoekerscentra twee frames met human 
interest aspecten: Het ‘onschuldige slachtoffer’ frame verwijst naar de kwetsbaarheid en 
onschuld van de asielzoeker die door krachten buiten hem zelf om benadeeld wordt en 
sympathie en bescherming verdient. Dit frame wordt vaak toegepast op ouderen, vrouwen 
en kinderen – groepen die vaak als kwetsbaar worden geconstrueerd. Het frame doet een 
beroep op de morele plicht om de medemens in nood te helpen. Het ‘alles in de tuin is 
prachtig’ frame geeft ook een positieve beoordeling van de opvang van asielzoekers. Dit 
frame vertrekt echter niet vanuit de lotgevallen van asielzoekers, maar vanuit een ideëel 
doel. Het gaat voorbij aan alle concrete bezwaren en praktische beperkingen rond de 
opvang van asielzoekers. In feite komt dit frame neer op een ontkenning van het probleem 
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op zich. Deze frames corresponderen respectievelijk met Benson en Wood’s ‘problemen 
voor immigranten’ en ‘geen probleem’ frames. Nickels (2007) onderscheidt het menselijke 
waardigheid frame dat asielzoekers portretteert als mensen die bescherming verdienen en 
wiens menselijke waardigheid voorop dient te staan in de behandeling. Het handelen van 
de overheid wordt vaak als inhumaan geframed. Vliegenthart (2007) onderscheidt twee 
human interestframes: het emancipatie-frame dat de positie van migranten in de 
samenleving problematiseert en het slachtoffer frame dat met name onderdrukking van 
migrantenvrouwen problematiseert. 

De morele tegenhanger van het human interestframe is een bedreigingsframe. Onderzoek 
van El Rafaie (2001) en Horsti (2003) toont de dominantie van dit frame in 
mediaberichtgeving rond asielzoekers aan. Asielzoekers worden geframed als bedreiging 
voor de ontvangende samenleving. Baker en McEnery (2005) beschrijven hoe dit 
voornamelijk op groepsniveau en in abstracte termen gebeurt. Vaak worden hierbij water- 
of oorlogsmetaforen gebruikt zoals een ‘tsunami’ van asielzoekers of ‘Fort Europa’.  op 
groepsniveau voornamelijk focust op abstracte gegevens over de groep (zie ook Schrover 
& Schinkel 2013).Van Gorp (2006) onderscheidt het ‘vreemdelingen zijn indringers-frame’ 
waarbij asielzoekers op zijn minst als profiteurs en in extreme als berekenende criminelen 
worden neergezet. Dit frame bepleit een actief terugkeerbeleid om de ‘eigen’ bevolking te 
beschermen. Ook Nickels (2007) onderscheidt een dergelijk ‘terugkeer-frame’. Benson en 
Wood (2015) spreken over een ‘probleem voor de samenleving’. Vliegenthart (2007) 
onderscheidt een bedreigingsframe specifiek gericht op de islam als bedreiging voor de 
westerse cultuur.  

Vervolgens kan een economisch master-frame onderscheiden worden in de literatuur. Dit 
frame focust op de kosten van immigratie en wie hierbij profiteren en verliezen (D’Haenens 
& De Lange 2001). Enerzijds wordt er gesproken over kosten voor de samenleving en druk 
op de verzorgingsstaat. Anderzijds worden asielzoekers verdacht van economische 
motieven in plaats van daadwerkelijke nood. Het echtheidsframe van Nickels (2007) stelt de 
authenticiteit van (de motieven van) asielzoekers ter discussie. Het maakt een onderscheid 
tussen ‘echte’ politieke asielzoekers en vluchtelingen en ‘onechte’ economische 
vluchtelingen. De laatste categorie wordt geframed als ‘gelukszoekers’ op zoek naar een 
beter leven onder valse voorwaarden terwijl politieke vluchtelingen op de vlucht zijn voor 
politieke vervolging en wel bescherming verdienen. Deze retoriek maakt onderscheid 
tussen de ‘deserving’ en ‘undeserving’, degenen die het wel en niet verdienen om asiel te 
krijgen. Een dergelijk onderscheid wordt door Kaye (2001) en Van Gorp (2005; 2006) ook 
opgemerkt in het gebruik van de termen ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’. De term ‘vluchteling’ 
werd in de media gebruikt voor de ‘deserving’ terwijl ‘asielzoeker’ voornamelijk werd 
gebruikt voor de ‘undeserving’. Vervolgens pleit dit frame dat een restrictief asielbeleid 
gerechtvaardigd is om toegang voor ‘echte’ asielzoekers mogelijk te houden. Dit komt ook 
terug in het restrictie-frame van Vliegenthart (2007).  

Ten slotte onderscheiden we een bestuurlijk frame dat niet in gaat op morele vragen rond 
van immigratie en asiel, maar het als een gedepolitiseerd beleidsvraagstuk benadert. Ten 
eerste betreft dit de vraag immigratie adequaat ‘beheerst’ kan worden (D’Haenens en de 
Lange 2001; Nickels 2007). Bijvoorbeeld het ‘not in my backyard’ (NIMBY)-frame van van 
Gorp (2006) dat vraagt waar een asielzoekerscentrum gevestigd moet worden en hoe 
overlast beperkt kan worden. Ook valt Van Gorp’s voorziener-frame hieronder dat bij de 
vestiging van een asielzoekerscentrum mogelijke negatieve gevolgen naar de achtergrond 
verschuift en de nadruk legt op de kansen die het biedt: ‘ieder nadeel heeft zijn voordeel’. 
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Ten tweede houdt dit frame zich bezig met de vraag wie er verantwoordelijk is: dit komt 
bijvoorbeeld terug in het verantwoordelijkheidsframe van D’Haenens en de Lange (2001) 
en het ‘probeem voor de autoriteiten’-frame van Benson & Wood (2015). Soms ligt de 
focus hierbij op politieke strijd en discussie over de capaciteit van de overheid en politici 
om immigratie te kunnen beheersen. Een voorbeeld hiervan is Van Gorp’s ‘politici zijn te 
wantrouwen’-frame waarbij wantrouwen bestaat tegenover de overheid en de maatregelen 
die worden voorgesteld.  

Beschreven studies komen tot verschillende – en in sommige gevallen tegenstrijdige – 
conclusies over welke frames het meest voorkomen in mediabeeldvorming. D’Haenens en 
de Lange stellen vast dat in krantenberichten rond de vestiging van asielzoekerscentra in 
Nederland het human interestframe overheerst, ongeacht of bewoners positief of negatief 
tegenover de vestiging van het asielzoekerscentrum staan. El Refaie (2001) en Horsti (2003) 
concluderen dat het bedreigingsframe dominant is. Vliegenthart en Roggeband (2007) 
vinden dat het multiculturele en islam-alsbedreiging frame domineren in mediaberichten. 
In de parlementaire documenten zijn de frames gelijkmatig verdeeld. Benson (2013) vindt 
dat een bedreigingsframe – met als focus de openbare orde van het land – en een 
‘slachtoffer’ frame – met een focus op de migrant – de mediaberichtgeving overheerste. 
Nickels (2007) stelt vast dat waar in het beleid een bestuurlijk frame met focus op juridische 
aspecten vaker voorkomt, er in de media meer aandacht is voor het ‘menselijke 
waardigheids-frame’.  

 

2.3 Actoren en framingstrategieën 
Verschillende actoren dragen bij aan het proces waarbij frames in de media en in beleid tot 
stand komen. Hoewel frames geen directe uitkomst zijn van het handelen van actoren 
omdat framing geen individuele actie is maar een sociaal proces (Vliegenthart & Van 
Zoonen 2011: 105), kunnen actoren met hun handelen wel bijdragen aan frames. 
Baumgartner en Jones (2002) beschrijven hoe dit gebeurt middels verschillende 
framingstrategieën om een bepaald frame naar voren te brengen (positieve feedback) of 
een alternatief frame uit het debat te houden (negatieve feedback). Alvorens we deze 
framingstrategieën bespreken, richten we ons op de vraag: ‘wie draagt bij aan framing in de 
media?’ 

Frames in mediaberichtgeving kunnen het resultaat zijn van journalistieke keuzes en/of de 
framing van bronnen die de media voeden met informatie. D’Angelo en Kuypers (2010) 
stellen dat elke belanghebbende persoon of groep het issue zullen framen in hun voordeel. 
Zoals Edelman (1993: 51) stelt: ‘authorities and pressure groups categorize beliefs in a way 
that marshals support and opposition to their interests’. Politici en belangenorganisaties 
zijn voorbeelden van dergelijke actoren (Cook 2006; Korthagen 2015) maar ook 
nieuwsorganisaties en journalisten hebben een belang: zij framen een issue dusdanig dat 
het begrijpelijk en aantrekkelijk is voor het publiek en veel lezers of kijkers zal trekken. Naast 
dit commerciële belang van de media, voegen zij zich naar nieuwswaarden zoals 
gebalanceerde berichtgeving op basis van hoor en wederhoor. Benson en Wood (2015: 4) 
stellen over citaten in mediaberichtgeving: ‘quotes are not mere conduits for frames, but 
serve varying purposes for journalists and sources alike.’ 

Niet alle actoren hebben evenveel macht om media-frames te kunnen beïnvloeden. 
McCombs (1994: 13) gebruikt hiervoor de metafoor van een ui. Nieuwsorganisaties zijn het 
hart van de mediabeeldvorming met daar omheen verschillende lagen van beïnvloeding 
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die zich op verschillende afstand hiervan bevinden. Benson en Wood (2015) onderzochten 
hoe bronnen die werden geciteerd in nieuwsartikelen over irreguliere immigratie bijdragen 
aan de framing van dit issue. Meer specifiek vragen zij (1) wie er geciteerd wordt in nieuws 
over immigratie; (2) of deze citaten frames bevatten; en (3) welke frames het meest 
voorkomen in nieuws over immigratie en wie deze frames naar voren brengen. 
Veelgeciteerd worden over het algemeen overheidsbronnen (cf. Cook 2006). Deze 
bevinding komt overeen met Bennett’s (1990; 2012) indexeringstheorie die stelt dat 
massamedia berichtgeving rond beleidskwesties baseren op de frames van een elite van 
politici en beleidsmakers. Entman (2003) stelt dit voor als een cascade-model. Het officiële 
frame van de regering stroomt steeds een niveau lager waar als reactie spatwater in de 
vorm van alternatieve frames terugspat. De media kunnen verschillende frames aan het 
publiek presenteren, maar deze zijn allemaal gebaseerd op het initiële overheidsframe. 

In mediaberichtgeving rond immigratie-casus worden vaak belangengroepen en –
organisaties geciteerd. Studies hebben aangetoond dat organisaties die voorstanders zijn 
van immigratie vaker geciteerd worden in de media dan organisaties en groepen die tegen 
immigratie zijn (Benson 2013; Figenschou & Beyer 2014). Daarnaast krijgen migranten zelf 
het woord in mediaberichtgeving, vooral wanneer berichtgeving een human interestframe 
kent (Figenschou & Thorbjørnsrud 2015). Ook ‘de gewone man (/vrouw) in de straat’ krijgt 
het woord in de media. Dit wordt ook wel ‘voxpop’ - een afkorting van ‘vox populi’, Latijn 
voor ‘de stem van het volk – genoemd. De mening van de burger wordt vaak tegenover de 
mening van politici of experts gezet. Ook de praktijk van lezersbrieven in kranten laat de 
gewone burger aan het woord. 

Ihlen et al. (2015) stellen op basis van hun onderzoek in Noorwegen dat hoe meer een 
frame aansluit bij media-conventies (ofwel nieuwswaarden of medialogica, zie 2.1), des te 
groter de kans dat framing van deze actoren media-aandacht krijgt. Actoren kunnen dus 
media-aandacht voor hun frame verwerven door hun verhaal te laten aansluiten bij 
mediaconventies met nieuwe informatie (in persberichten etc.) en met aansprekende 
visuele beelden en retoriek. Ihlen et al. (2015) laten zien dat media-relaties bij het Noorse 
ministerie veel professioneler en systematischer georganiseerd zijn dan bij de NGO’s. Daar 
gebeuren media-contacten veel meer ad hoc en gebaseerd op persoonlijke ervaringen 
met wat werkt. Verschillende aspecten van hun framingstrategieën uitgelicht. Beide partijen 
passen hun handelen aan aan mediaconventies. De autoriteiten proberen zich niet recht 
tegenover de activisten en NGO’s te positioneren zoals zou gebeuren door toepassing van 
een bedreigingsframe. Omdat ze niet als koud of harteloos te boek willen staan, nemen ze 
liever een bestuurlijk frame aan dat een moreel oordeel vermijdt (Ihlen et al. 2015: 833-
834). Beide partijen vinden media-aandacht voor individuele casus nadelig: ze vinden dat 
het het onmogelijk maakt om over algemeen beleid te spreken (Ihlen et al. 2015: 834).  

Daarom geven we naast analyse van de gebruikte frames ook inzicht in de 
framingstrategieën die actoren hanteren om hun frame in het debat naar voren te brengen. 
Dit vindt grotendeels plaats in het proces van framing dat leidt naar het uiteindelijke frame 
in de mediaberichtgeving, maar soms wordt het expliciet in de mediaberichtgeving zelf. 
Wanneer actoren kiezen voor een strategie om hun frame in de media naar voren te 
brengen wordt dit ‘positieve feedback’ genoemd (Baumgartner & Jones 2002). Daarnaast 
bestaan er strategieën om alternatieve frames uit de media te houden. Dit wordt ‘negatieve 
feedback’ genoemd:  

 Positieve feedback 
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o Personificatie. Het personificeren van algemene maatschappelijke verhalen. 
Hierdoor wordt een abstract maatschappelijk probleem concreet gemaakt 
als een persoonlijk probleem van een voorbeeld casus. Dus, door een 
onderwerp te personificeren en dramatiseren kunnen actoren bewust 
aandacht creëren in zowel nieuwe als oude media.  

o Mobilisatie.  Actoren kunnen via traditionele en social media draagvlak 
creëren voor specifieke plannen en uitspraken, of juist de aandacht te 
vragen voor een probleem dat onderbelicht zou zijn.  

o Framemanipulatie.  Actoren proberen een frame dat is ontstaan rond een 
specifieke situatie te veranderen, door argumenten te geven die juist het 
eigen frame van de situatie steunen (bv. ‘dit gaat niet over 
huisvestingsoverlast van Polen maar om gebrekkige regulering van de 
Nederlandse huisvestingssector’).  

o Issue-connectie.  Actoren kunnen ook expansie van aandacht bevorderen 
door een onderwerp te verbinden aan bredere thema’s die leven in de 
samenleving. Zo wordt vaak niet alleen de schaal van aandacht vergroot, 
maar worden vaak ook nieuwe actoren bij een discussie betrokken.  

o Venue-shopping.  Dit betreft een strategisch zoeken naar media kanalen of 
specifieke instituties (‘venues’) om aandacht te krijgen voor een specifiek 
frame. Dit kan zowel gaan om zoeken naar een specifiek medium, zoals een 
krant, een tabloid of een TV programma, als het zoeken naar een andere 
institutionele arena. 
 

 Negatieve feedback 
o Objectivering. Dit betreft het strategisch tegengaan van het personificeren 

van een onderwerp, door het juist te koppelen aan een meer algemene 
maatschappelijke problematiek, en bijvoorbeeld het koppelen aan 
onderzoek en experts of het aankondigen van aanvullend onderzoek. 

o Non-respons.  Het negeren van een ontstane situatie (‘radio stilte’). 
o Attention-shifting. Het afleiden van de aandacht naar een ander gerelateerd 

probleem. 
o Externalisering . Dit betreft het bewust verleggen van de 

verantwoordelijkheid voor een onderwerp naar een andere arena (of 
‘venue’), om zo te voorkomen het object van aandacht te worden of te 
blijven. Denk aan het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor specifieke 
migratiemaatregelen naar ‘Europa.’  

Wie een issue wil framen, anticipeert resonantie van het frame bij een publiek: het frame 
moet herkenbaar en aansprekend zijn. De mogelijkheden om te framen worden dus 
beperkt door sociale structuren en cognitieve denkkaders die daaruit voortvloeien. 
Journalisten, politici en beleidsmakers hebben vanuit dit sociaal constructivistische 
perspectief bezien slechts beperkte agency (ofwel bewegingsruimte) om frames in de 
beeldvorming te beïnvloeden. Wij proberen in de formulering van onze analyseresultaten 
recht te doen aan deze benadering van frames. Wanneer taalgebruik agency veronderstelt 
(framen, frames propageren of toepassen) moet dit gelezen worden vanuit deze sociaal 
constructivistische benadering. 



24 
 

 

2.4 Politieke aandacht en beleidsimpact van mediabeeldvorming 
Ten slotte kijken we in dit onderzoek ook het voorkomen van het onderwerp op de 
politieke agenda en naar de impact van mediabeeldvorming op beleid. Onder 
beleidsimpact verstaan we een verandering van het issue-frame op de beleidsagenda zoals 
dat door de verantwoordelijke bewindspersoon gecommuniceerd wordt in Kamerstukken, 
antwoorden op Kamervragen of in Kamerdebatten. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld 
een verandering in probleemdefinitie of oplossingsstrategie die de bewindspersoon ten 
aanzien van de kwestie hanteert. Één van de redenen om in dit onderzoek naar de relatie 
tussen beeldvorming en vreemdelingenbeleid te kijken is dat vaak verondersteld wordt dat 
juist op dit soort weerbarstige beleidsterreinen de invloed van media op beleid significant 
zou zijn. Onderzoek is echter minder eenduidig waar het gaat om de relatie tussen media-
aandacht, beeldvorming en beleid. 

Politicologen hebben de laatste jaren steeds vaker onderzoek gedaan naar een ‘agenda 
setting-effect’ op de politieke agenda. Studies komen echter tot verschillende conclusies 
(Walgrave & Van Aelst 2006). Over het algemeen wordt geconcludeerd dat het effect van 
media op de politieke agenda bescheiden is (Van Aelst & Walgrave 2011). Wanneer er een 
sterke correspondentie bestaat tussen de politieke agenda en de media-agenda gaat dit in 
de meeste gevallen om een impact van politiek op de media en slechts in een minderheid 
van de gevallen om een effect van media op de politieke agenda (cf. Bonjour & Schrover 
2015: 1490). Als het gaat om Kamervragen concluderen Van Aelst en Vliegenthart (2014) 
dat de media een leidende rol hebben in het beïnvloeden van de politieke agenda in plaats 
van andersom. Vliegenthart & Walgrave (2011) laten zien dat de parlementsleden zich 
eerder laten beïnvloeden door mediabeeldvorming wanneer het onderwerp reeds op de 
politieke agenda stond. 

De omvang van de impact van media op de beleidsagenda is weinig onderzocht en studies 
naar impact van media op de politieke agenda en op de beleidsagenda worden weinig met 
elkaar in verband gebracht (Wolfe et al. 2013). De bekendste studies over beleidsimpact van 
media zijn die van Baumgartner & Jones (1993; Jones & Baumgartner 2005). Zij laten zien 
hoe media-aandacht een sleutelrol kan vervullen in het doorbreken van beleidsmonopolies. 
Dergelijke monopolies vormen zich rond geïnstitutionaliseerd beleid waarbij specifieke 
actoren of ‘stakeholders’ een belang hebben bij het bewaren van beleidsstabiliteit. Media-
aandacht kent, aldus Baumgartner en Jones (ibid), veelal een patroon van ‘feast or famine’. 
Dat betekent dat media-aandacht voor een onderwerp doorgaans luw is, maar als een 
onderwerp in eenmaal doorbreekt naar belangrijke media kanalen (denk aan de voorpagina 
van een krant of het NOS acht-uur journaal), een patroon van ‘mimicking’ volgt. Hierbij 
zullen meerdere media- kanalen aandacht gaan besteden aan het onderwerp. Dit kan 
resulteren in een hype van media-aandacht die tot politieke- en beleidsagendering leidt. Als 
een onderwerp eenmaal veel media-aandacht trekt, biedt dit prikkels voor politici om 
hierop in te spelen en mogelijk het heersende beleidsmonopolie ter discussie te stellen.  

Over het algemeen wordt geconcludeerd dat beleidsimpact beperkter is dan impact van 
media op de politieke agenda. De beleidsagenda kent vaak een heel andere dynamiek dan 
de media- en politieke agenda. Zo kan een beleidsreactie vaak zo lang duren dat een 
onderwerp al lang weer van de politieke en media agenda is verdwenen wanneer concrete 
plannen gepresenteerd worden. Ook kan er een discrepantie tussen politiek en beleid 
bestaan als de mogelijkheden tot beleidsinterventie beperkt zijn. Bijvoorbeeld als er geen 
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mogelijkheden (juridisch) of middelen (kennis, budget) zijn ter interventie, hoeft politieke 
agendering hoeft niet tot beleidsrespons te leiden. Walgrave & Van Aelst (2006: 94-95) 
maken een onderscheid tussen de symbolische politieke agenda (onder andere 
Kamervragen en –debatten) en de substantiële politieke agenda (onder andere 
wetswijzigingen en wijzigingen van budgetten). Onder dit laatste verstaan wij de 
beleidsagenda. De meeste invloed van media treffen zij aan op de symbolische politieke 
agenda en slechts minimaal op wat wij als beleidsagenda beschouwen. Melenhorst (2015) 
concludeert dat de media-invloed op het wetsproces over het algemeen klein is, hoewel 
het soms steun voor amendementen van het voorstel genereerde. Dit is in lijn met de 
bevinding van Wolfe (2012) dat beleid soms inhoudelijk wordt aangepast in reactie op 
nieuwe informatie die door via de media naar buiten komt. Zij beschrijft dat 
beleidsprocessen als gevolg van negatieve feedback ook vertraagd kunnen worden door 
de media.  

Korthagen (2011) stelt vast dat het beleid naar aanleiding van problemen met 
overlastgevende jeugd in Gouda in grote mate is bepaald door media en haar logica. In 
haar proefschrift (2015) concludeert zij dat media echter niet altijd aandacht hebben voor 
‘alledaagse’ besluitvorming rond beleid. De impact van media in besluitvorming rond 
grootstedelijke, ruimtelijke governance processen is relatief bescheiden. Als er media-
aandacht is, focust dit zich op enkele aspecten van het vraagstuk en op negatieve 
ontwikkelingen. Soroka (2002) concludeert dat kenmerken van het issue - of burgers dit 
direct ervaren en relateerbaar is, of dat het abstract en ongrijpbaar is – tot variatie in 
beleidagenda-setting leidt. De impact is beperkt voor issues die burgers direct ervaren. Dit 
lijkt weer in tegenspraak met de bevindingen van Korthagen (2011; 2015). Ihlen en 
Thorbjørnsrud (2014) concluderen specifiek over casus van individuele immigranten in 
Noorwegen dat drie aspecten van dergelijke casus tot een invloed op de besluitvorming 
leiden: Een frame van een ‘individu tegenover het systeem’, promotie van dit frame door  
een actor met autoriteit – liefst iemand van de autochtone bevolking – en sterke 
journalistieke aandacht voor de casus.  

Wij onderscheiden vier factoren die worden meegenomen in onze verklarende analyse van 
beleidsimpact: 

 Media-aandacht: De hoeveelheid aandacht en duur van de aandacht voor de casus 
in de media. 
 

 Politieke aandacht: Aandacht voor de casus op de politieke agenda: in Kamervragen, 
Kamerdebatten en moties. 
 

 Framediscrepantie: De situatie dat het dominante frame in de mediaberichtgeving 
anders is dan het dominante frame op de beleidsagenda.  
 

 Initiatie van de media-aandacht door een externe belanghebbende: Wanneer de 
casus in de media-aandacht wordt gebracht door een belanghebbende partij uit de 
samenleving en niet door de beleids- of bestuurlijke actoren.  

Wij verwachten dat de aanwezigheid van deze factoren bij zal dragen aan de kans op 
beleidsimpact. Deze factoren worden verder geoperationaliseerd in 3.4 en de analyse 
wordt gepresenteerd in 5.4.  
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3. METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 
 

Dit hoofdstuk biedt de methodologische verantwoording voor het onderzoeksontwerp, de 
gekozen onderzoeksmethoden en de gebruikte analysetechnieken. Allereerst wordt 
ingegaan op de selectie van casus (3.1). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van 
onderzoeksmethoden en de gebruikte bronnen (3.2). De verschillende stappen in de 
analyse worden uitgewerkt in 3.3, met bijzondere aandacht voor de vergelijkende analyse 
(3.4).  

 

3.1 Casusselectie 
Dit onderzoek analyseert mediabeeldvorming en de politieke- en beleidsagenda voor 16 
casus rond het immigratie- en asielbeleid. De gekozen casus zijn incidenten, gerelateerd 
aan het vreemdelingenbeleid4, die hebben geleid tot media-aandacht. We kiezen voor 
recente casus die hebben plaatsgevonden in de periode 2011-2015 zodat ze zich 
ontwikkeld hebben in een min of meer gelijk, hedendaags medialandschap.  

Figuur 3.1 Matrix met geselecteerde casus  

(N=aandacht in kranten, opinietijdschriften en TV in de eerste 26 weken) 

 

 
Mauro 
Manuel 
(N=287) 

 
Eritrese 

asielzoekers 
(N=184) 

 

 

 
Vluchtkerk 

(N=119) 
 

 
Polenmeldpunt 

(N=315) 
 

 
Aleksandr 
Dolmatov 
(N=157) 

 

 
Hongerstakende 

asielzoekers 
detentiecentrum 

Rotterdam 
(N=73) 

 

 
Opvang 

Asielzoekers 
in Oranje 
(N=78) 

 

 
 

Code Oranje 
EU-mobiliteit 

(N=47) 
 

 
Abdul 

Ghafoor 
Ahmadzai 

(N=43) 
 

 
LHBT-

Asielzoekers 
Oeganda (N=27) 

 

 
Opvang 

Asielzoekers 
in IJsselhallen 

(N=20) 
 

 
 

Kinderpardon 
(N=41) 

 
Dennis 
Butera 
(N=17) 

 

 
Terugkeer 

asielzoekers 
naar Burundi en 
Rwanda (N=11) 

 

 
Nareis-

procedure 
asielkinderen 

(N=19) 
 

 
Nieuwe au 
pairregeling 

(N=16) 
 

                                                 
4 Een aantal casus betreffen het bredere immigratie-en asielbeleid: Polenmeldpunt, Nieuwe Au Pairregeling, 
Code Oranje EU-mobiliteit. 
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Bij de selectie van casus is variatie aangebracht in twee kenmerken van de casus: ten eerste 
de hoeveelheid media-aandacht. We hebben casus gekozen waar veel en weinig media-
aandacht voor is geweest. Na analyse van de media-aandacht hebben de casus hun 
definitieve plaats in de matrix gekregen. Ten tweede hebben we variatie aangebracht in de 
mate van abstractie van de casus. Sommige casus focussen op een individu (kolom 1) of 
groep (kolom 2) en zijn daarmee heel concreet en persoonlijk. Andere casus betreffen een 
fenomeen (al dan niet als gevolg van beleid) of oproep (kolom 3) of beleids(gerelateerd) 
voorstel (kolom 4). Deze casus zijn minder concreet en persoonlijk. 

De casus betreffen gebeurtenissen of fenomenen die relateren aan langlopende publieke-, 
politieke- en beleidsdiscussies. Aan de hand van een goede definiëring en 
operationalisering in zoektermen kunnen ze als afzonderlijk media-evenement worden 
onderscheiden van de bredere discussie. De start van de casus wordt gevormd door een 
incident dat de aanleiding tot media-aandacht vormde. Dit is empirisch vastgesteld door 
zoekopdrachten in de verschillende media-databases. We brengen de media-aandacht in 
kaart vanaf een week voorafgaand aan de eerste media-aandacht. Hiermee wordt 
inzichtelijk dat het incident in de eerste week leidde tot een toename van media-aandacht, 
waar dat in de week voorafgaand afwezig of beperkt was. 

Het eindpunt van de casus waarop gestopt is met het verzamelen van mediaberichtgeving 
is standaard 6 maanden na de aanvang. Omdat de media-aandacht voor de casus per 
eenheden van een week (maandag t/m zondag) wordt gemeten en weergegeven, laten we 
de casus eindigen op een zondag. Bij de meeste casus zien we dat de media-aandacht 
binnen deze periode van zes maanden reeds geluwd is en vrijwel alle media-aandacht voor 
een casus is meegenomen in de analyse. De dataverzameling voor alle casus heeft 
plaatsgevonden medio januari 2015. In het belang van het verloop van het onderzoek was 
het niet mogelijk om deze vier meest recente casus (Opvang asielzoekers Oranje; Opvang 
Asielzoekers IJsselhallen; Abdul Ghafoor Ahmadzai; en Nieuwe au pairregeling) voor de 
standaard periode van zes maanden te volgen. Voor de meeste van deze casus was dit niet 
problematisch omdat de media-aandacht voor de casus reeds verstomd was. Alleen voor 
de casus Ahmadzai betekent dit dat nieuwe media-aandacht na 11-1-2015 niet is 
meegenomen en dat in de vergelijkende analyse moet rekening gehouden worden met 
deze kortere periode van dataverzameling.  

Voor twee casus is bij uitzondering de media-aandacht over een langere periode 
onderzocht: de Vluchtkerk en het Kinderpardon. Dit omdat beide casus binnen de eerste 
zes maanden na aanvang van media-aandacht geen af te bakenen media-event vormen. 
Om beter inzicht te krijgen in patronen van media-aandacht en frames per casus is de 
casus-analyse voor beide casus over een langere periode voortgezet. Bij beide casus is een 
latere datum gekozen waarop de casus kon worden afgebakend. Bij de Vluchtkerk is dit 
een luw moment in de media-aandacht op 29-9-2013 geworden. In die periode moet de 
groep vluchtelingen de Vluchtflat verlaten en gaan zij op zoek naar een nieuwe locatie. Bij 
het Kinderpardon is dit de vaststelling en het in werking treden van de ‘regeling langdurig 
verblijvende kinderen’ in februari 2013. Voor de vergelijkende analyse wat betreft media-
aandacht is gefocust op de eerste zes maanden van de casus.  
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3.2 Bronnen en Methoden 
We hebben in dit onderzoek niet gestreefd naar het analyseren van de volledige 
mediaberichtgeving per casus. We hebben een keuze gemaakt voor specifieke media-
typen en –bronnen. Onderstaande tabel geeft weer welke typen media en media-bronnen 
we mee hebben genomen in de analyse. Het verzamelen van relevante nieuwsberichten is 
gedaan op basis van Boolean zoekstrings. Hiermee worden zoektermen op logische wijze 
gecomineerd om de relevante data te vinden. Het ontwikkelen van deze zoekstrings draait 
om het vinden van een juiste balans; alle relevante berichten moeten worden opgepikt 
terwijl irrelevante berichten worden genegeerd. Om sensitiviteit en specificiteit van de 
zoekopdrachten in de verschillende media te waarborgen zijn voor verschillende 
mediatypen variaties van de Boolean zoekstrings ontwikkeld (Appendix B).  

Tabel 3.1 Selectie van mediatypen en -bronnen 

Categorie Selectie Bronnen 
Traditionele 
media 

Relevante krantenberichten uit de 
vier grootste landelijke dagbladen: 
NRC Handelsblad, De Telegraaf, De 
Volkskrant en Het Algemeen Dagblad  

Academische database van 
LexisNexis 

Relevante artikelen uit de drie 
wekelijkse opinietijdschriften: 
Elsevier, Vrij Nederland en De 
Groene Amsterdammer 

Academische database van 
LexisNexis 

Relevante berichten uit het NOS 
20:00 journaal en uit de vijf 
dagelijkse TV 
actualiteitenprogramma’s van de 
publieke omroep: Pauw (en 
Witteman)/Knevel en Van den Brink, 
Nieuwsuur, EenVandaag, De Wereld 
Draait Door en Pownews 5  

Academische database van 
het Instituut Beeld en Geluid 
Ondertitelingsarchief van de 
publieke omroep 

Social media Relevante social media content van 
sociale netwerksites, (micro)blogs, 
fora en nieuwscommentaren 

Generieke database Obi4wan 
met Nederlandstalige online 
content sinds 20116. 

 

Kranten 
Relevante krantenartikelen zijn verzameld via de academische database LexisNexis7. Deze 
database biedt toegang tot de volledige tekst van krantenartikelen uit de landelijke 
Nederlandse dagbladen. De database wordt dagelijks aangevuld met de nieuwste artikelen. 
In dit onderzoek zijn artikelen uit de vier meest gelezen betaalde landelijke dagbladen 
geanalyseerd: het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, de Telegraaf en de Volkskrant. 
Deze kranten hebben een diverse politieke signatuur.  

                                                 
5 De Wereld Draait Door en PowNews worden ook wel gekarakteriseerd als infotainment. 
6 Anders dan aangekondigd in het onderzoeksvoorstel is social media data uit de UniteEurope tool om 
methodologische redenen uitgesloten van het onderzoek. Door de list-based manier van verzamelen van 
integratie-gerelateerde content bestond er een bias voor bepaalde casus en frames. 
7http://academic.lexisnexis.nl/ 
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Opinietijdschriften 
Ook relevante artikelen uit opinietijdschriften zijn verzameld via de academische database 
LexisNexis. In Nederland bestaan er drie opinietijdschriften gericht op actualiteiten die 
gedurende de onderzoeksperiode wekelijks verschenen: Elsevier, De Groene 
Amsterdammer en Vrij Nederland. Deze opinietijdschriften variëren in hun politieke 
signatuur en zijn alle drie meegenomen in de analyse.  

Televisieprogramma’s 
Voor het verzamelen van relevante fragmenten uit televisieprogramma’s hebben we 
gebruik gemaakt van de academische database van het Instituut Beeld en Geluid 
‘Academia’.8 Deze database beschikt over televisieprogramma’s van de publieke omroep 
van 1955 tot heden. Relevante videofragmenten zijn uit de programma’s geknipt en in dit 
format geanalyseerd. Binnen de database Academia konden op basis van zoektermen 
slechts binnen globale programmaverslagen gezocht worden. Om overige relevante 
fragmenten te identificeren die niet in deze verslagen waren omschreven is gebruik 
gemaakt van het ondertitelarchief van de publieke omroep (Van Atteveldt et al. 2014).9 
Vervolgens zijn de relevante fragmenten in de academia.nl opgezocht en als 
videofragment meegenomen in de analyse. Enkele programma’s konden niet als 
videofragment in Academia of op NPO-gemist teruggevonden worden. In die gevallen is 
de framing van het programma geannoteerd op basis van de ondertitelingsverslagen.  

We hadden voor dit onderzoek alleen toegang tot nieuws- en actualiteitenprogramma’s 
van de publieke omroep. Hiermee missen we nieuws-, actualiteiten-, en infotainment-
programma’s van de commerciële omroep die ook bijdragen aan de mediabeeldvorming 
rond het immigratie- en asielbeleid zoals RTL nieuws, Hart van Nederland en RTL Late 
Night. Dit is een beperking van ons onderzoek omdat verondersteld kan worden dat zij 
mogelijk op een andere manier en naar andere publieken verslag doen over de casus. Hier 
zal in de generaliseerbaarheid van de conclusies rekening mee worden gehouden. 

De televisie-aandacht voor de casus is gekwantificeerd op basis van de items in het NOS 
20:00 journaal en de vijf genoemde actualiteitenprogramma’s (tabel 3.2). Wanneer er in de 
media meer dan tweemaal verwezen werd naar een ander programma dat aandacht 
besteedde aan de casus (e.g. Zembla, Dit is de Dag), is dit programma opgezocht en 
meegenomen in de kwalitatieve frame-analyse maar niet meegeteld in de kwantitatieve 
aandachtsgrafiek en frame-annotatie. Deze programma’s zijn niet structureel 
meegenomen in de analyse omdat zij het kwantitatieve beeld van de casus zouden 
vertekenen. 

Social media content 
Social media content rond de casus is verzameld via de monitoring-tool van OBI4Wan.10 
Deze tool slaat sinds begin 2011 social media data op uit meer dan 430 000 online 
bronnen. In de periode januari 2013 t/m januari 2015 verzamelde de tool gemiddeld 
1.350.000 stukjes social media content per dag uit openbare social media bronnen. De 
tool is ontwikkeld door een Nederlandse aanbieder en bevat daardoor de belangrijkste 
Nederlandse online bronnen. Ook staan de servers van OBI4Wan in Nederland en voldoet 

                                                 
8 www.academia.nl 
9 We danken Wouter van Atteveldt voor de toegang tot zijn database met TT888 archief via AmCat.  
10 www.obi4wan.nl 
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hun web-monitoring aan de Nederlandse en Europese wetgeving omtrent privacy en 
bescherming van persoonsgegevens.  

Een beperking die tijdens het onderzoek naar voren kwam is dat de tool pas sinds 1-2-2012 
het gebruikelijke volume aan data levert. OBI4Wan heeft toegelicht dat op die dag de 
processen van dataverzameling drastisch zijn aangepast waardoor het volume aan data 
sindsdien sterk is toegenomen. Twee van onze casus vallen (deels) voor 1-2-2012 en voor 
deze casus is de social media data van voor die datum beperkt: de casus Mauro (27-6-
2011 t/m 1-1-2012) en Kinderpardon (19-12-2011 t/m 3-3-2013). Voor de casus 
Kinderpardon (die we voor een langere periode analyseren) is ervoor gekozen enkel de op 
consistente wijze verzamelde social media data vanaf 1-2-2012 te analyseren. De casus 
Mauro valt volledig voor 1-2-2012 en levert daarom weinig data op in verhouding tot de 
andere casus. Deze data moet als een zeer nauwe steekproef van social media data 
beschouwd worden. Omdat de data op systematische wijze uit verschillende bronnen 
verzameld is en de aandachtspatronen van traditionele media-aandacht volgt, is er geen 
reden om aan te nemen dat deze data een bias in termen van framing bevat. 

De tool maakt het mogelijk om met Boolean queries deze data te doorzoeken, te 
verzamelen en de tekst van berichten inclusief metadata en links te exporteren. Wij hebben 
webnieuws op redactionele nieuwssites uitgesloten uit de data om onze analyse te 
focussen op user-generated social media content die niet van professionals afkomstig is. 
Daarom is webnieuws van kranten en TV-redacties uitgesloten van deze data. Wanneer 
webnieuws via een link door gebruikers op social media gedeeld wordt, zien we dit als 
onderdeel van user generated content: de gebruiker geeft uitdrukking aan zijn standpunt 
door het delen van een bericht. In die gevallen wordt de framing van webnieuws of andere 
content meegenomen in de interpretatie van de framing door de gebruiker. Sommige 
gebruikers nemen in hun profiel een disclaimer op dat het delen van een artikel niet altijd 
betekent dat zij de framing van het artikel ondersteunen (e.g. ‘retweets are not 
endorsements’). Hier kon in dit onderzoek geen rekening mee gehouden worden en levert 
een beperking van de geldigheid van de bevindingen op. 

De tool biedt alleen toegang tot openbare social media data. We hebben bijvoorbeeld 
geen toegang tot discussies die gevoerd worden binnen besloten communities. Dit is 
onvermijdelijk, maar betekent dat we een mogelijk belangrijke alternatieve frames missen. 
Besloten web-communities bieden vaak ruimte voor alternatieve opinies die worden 
uitgesloten uit het mainstream debat. Voor elke casus betreft de overgrote meerderheid 
van de data Tweets. Daarnaast zijn blogposts, forum- of nieuws-comments en Facebook 
content geanalyseerd. 

Bronnen politieke en beleidsagenda 
De Nederlandse overheid geeft publieke toegang tot alle parlementaire documentatie en 
biedt de mogelijkheid dit met gerichte zoekopdrachten te doorzoeken.11 Voor elke casus 
hebben we vanaf de startdatum van de casus tot 1 jaar daarna Kamerstukken, moties 
Kamervragen en Kamerhandelingen gezocht. Deze periode is langer dan de periode van 
dataverzameling van mediaberichtgeving omdat de politieke- en beleidsagenda vaak later 
op een incident reageren dan de media.  

Omdat de hoeveelheid parlementaire data kleiner is dan in het geval van traditionele en 
social media berichtgeving, konden ruime queries gehanteerd worden (Appendix B). Door 

                                                 
11 zoek.officielebekendmakingen.nl 
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ruime queries te hanteren werden ook stukken verzameld die andere terminologie 
gebruikten dan in het geval van mediaberichtgeving gebruikelijk is. Bijvoorbeeld: het 
kinderpardon heet in beleidstermen ‘regeling voor langdurig verblijvende kinderen’. In de 
media genoemde Kamervragen en -debatten zijn in de kwalitatieve analyse gecodeerd. Dit 
hebben we gebruikt ter controle of we alle relevante stukken hebben meegenomen.  

Voor de politieke agenda zijn Moties, Kamervragen en Kamerhandelingen verzameld 
(N=183) en voor de beleidsagenda wordt gekeken naar Kamerstukken inclusief 
beantwoording van Kamervragen (N=135). Wat betreft de aandachts-mapping hebben we 
ervoor gekozen dit alleen voor de politieke agenda te doen. De tijdslijn van de 
beleidsagenda is van vele factoren afhankelijk en is daarom uitsluitend kwalitatief 
gereconstrueerd.  

 

3.3 Casus-analyse: patronen van aandacht, framing, actoren, 
strategieën en beleidsimpact 
Het verzamelde materiaal is vervolgens verwerkt in een aantal analysestappen. Deze 
stappen staan in lijn met de onderzoeksvragen en centrale concepten van het onderzoek; 
patronen van aandacht, framing, actoren, strategieën en beleidsimpact.  

Kwantitatieve analyse van patronen van media-aandacht 
De analyse startte met het kwantitatief in kaart brengen van de media-aandacht voor elke 
casus. Hierbij hebben we de media-aandacht uitgesplitst per mediatype (kranten, TV, 
opinietijdschriften en social media). Er bestaan verschillende methoden voor het 
kwantificeren van media-aandacht die onderling sterke correlatie kennen. We hebben er 
voor gekozen de aandacht voor elke casus te kwantificeren door elk krantenartikel, 
opinietijdschrift-artikel, social mediabericht en televisiefragment als één te tellen. Wanneer 
er meerdere ingezonden brieven over de casus in de rubriek waren opgenomen is elke 
brief eenmaal meegeteld. Ook wanneer er meerdere items over de casus in één Tv-
programma voorkwamen zijn deze beide meegeteld. Korte berichten tellen hiermee even 
zwaar mee als lange berichten maar de invloed van een artikel is niet altijd afhankelijk van 
de lengte. De aandacht is wel uitgesplitst per mediatype zodat bijvoorbeeld social 
mediaberichten en opinietijdschriftartikelen apart weergegeven zijn. 

We hebben de aandacht weergegeven in eenheden van 1 week (maandag – zondag) in 
een grafiek. Dit geeft een valide weergave omdat de opinietijdschriften die zijn 
meegenomen in dit onderzoek één uitgave per week kennen. Grafieken met eenheden 
van een week geven duidelijke trend in media-aandacht per casus weer. Omdat de 
absolute aantallen mediaberichten verschillen per mediatype bevatten de 
aandachtsgrafieken twee y-assen. De linker-as betreft televisie-, opinietijdschrift en kranten-
berichten. De rechter-as social mediaberichten. Voor de leesbaarheid van de grafieken is er 
bij sommige casus voor gekozen om het aantal televisie- en opinietijdschrift-berichten te 
vermenigvuldigen met tien. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie 
van de grafieken.  

Bij kwantitatieve weergave van het verloop van de media-aandacht per casus is een korte 
tijdslijn geschreven. Deze biedt een basaal inzicht in het verloop van de casus als media-
event en verschillende gebeurtenissen die kantelpunten in de aandacht en framing 
vormen. Deze tijdslijn is gebaseerd om de traditionele mediaberichtgeving (kranten, 
opinietijdschriften en TV). Dit biedt daarom een blik op de casus als media-event door de 
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ogen van de media. Deze beschrijving van het verloop van de casus moet niet als 
waardevrij of objectief worden beschouwd. Andere perspectieven op de casus die mogelijk 
feiten tegenspreken blijven buiten beeld.  

Voorts zijn de artikelen uit traditionele media elk nog handmatig gecontroleerd op hun 
relevantie tot de casus. Zelfs na uitsluiting van een aantal belangrijke termen die ‘vals-
positieve’ berichten konden opleveren, zijn vals-positieve berichten niet volledig uit te 
sluiten. Berichten over ‘Code Oranje’ als weeralarm in een journaaluitzending waarin ook 
het land Roemenië wordt genoemd kunnen bijvoorbeeld niet uitgesloten worden van de 
query. Dergelijke gevallen zijn handmatig uit het sample verwijderd.  

Daarnaast hebben we mediaberichtgeving waarin de casus slechts zeer marginaal 
genoemd wordt uit het sample verwijderd. Hiervoor hebben het volgende criterium 
gehanteerd: Als er in het mediabericht enige interpretatie aan de casus wordt gegeven, 
nemen we het bericht mee. In andere woorden: artikelen waarin de casus slechts 
genoemd wordt maar waarin er geen enkele interpretatie aan gegeven wordt, sluiten we 
uit. Wat met deze stelregel wordt uitgesloten zijn berichten waarin de casus slechts 
genoemd wordt. Bijvoorbeeld een jaaroverzicht waarin een opsomming wordt gegeven 
van het nieuws waaronder onze casus, maar waarbij een vanuit de tekst of beelden geen 
enkele interpretatie van de casus duidelijk wordt. Waar de casus het hele bericht betrof, 
hebben we het volledige bericht beoordeeld in de kwalitatieve codering en annotatie. Waar 
de casus slechts als bijzaak in het bericht genoemd werd, is alleen dat gedeelte gecodeerd 
en geannoteerd maar wel in de context van het hele bericht geïnterpreteerd. 

Frame-analyse 
In het theoretisch hoofdstuk van dit rapport is op basis van bestaande literatuur over 
framing rond immigratie en immigranten een analysekader bestaande uit vier ‘master-
frames’ ontwikkeld; een human interestframe, bedreigingsframe, bestuurlijk frame en 
economisch frame (zie 2.3, in het bijzonder tabel 2.1). We operationaliseren deze master-
frames zodat ze op uiteenlopende migratiecasussenvan toepassing zijn en zoveel mogelijk 
onderling uitsluitend zijn (Appendix C). De masterframes vormen ideaaltypen die gebruikt 
worden om issue-specifieke frames voor elke casus te identificeren en uit te werken. Soms 
komen er verschillende varianten van een master-frame rond een casus voorkomen. In dat 
geval worden er bijvoorbeeld twee bestuurlijke frames onderscheiden. Ook kunnen er van 
een frame meerdere ‘valenties’ voorkomen: Dit betekent dat verschillende actoren vanuit 
hetzelfde frame tot een ander waardeoordeel over de casus komen. De onderliggende 
assumpties van het frame staan niet ter discussie, maar de een beoordeelt de situatie als 
positief waar een ander het negatief beoordeelt.  

Op basis van dit analysekader dat is uitgewerkt in een codeboek en codeerinstructie zijn 
voor elke casus maximaal vier casus-specifieke frames geïdentificeerd en uitgewerkt 
(Appendix C en D). In deze analyse worden verschillende frame-elementen (reasoning 
devices en framing-devices) gecodeerd en wordt geanalyseerd hoe deze met elkaar en 
met de master-frames samenhangen. De kwalitatieve frame-analyse is uitgevoerd op basis 
van de geschreven mediaberichten (kranten- en opinietijdschrift-artikelen). We kiezen 
ervoor alleen de geschreven tekst mee te nemen in deze stap van analyse: berichten uit 
kranten en opinietijdschriften. Beelden en de plaatsing van het artikel op de pagina zijn niet 
meegenomen in de analyse. Bijschriften bij de visualisaties zijn wel meegenomen. We 
verwachten dat de frames die op deze manier geïdentificeerd worden ook in andere 
mediabronnen terug te vinden zijn omdat er veel uitwisseling plaatsvindt tussen 
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verschillende mediabronnen (cf. Jenkins 2006). De frame-annotatie van dominante frames 
in alle mediatypen als volgende stap in de analyse bevestigt dat de frames die 
geïdentificeerd in geschreven media ook dominant zijn in een groot deel van de televisie- 
en social media berichten.  

Bij het kwalitatief identificeren en operationaliseren van de maximaal vier belangrijkste 
frames per casus is de stelregel gebruikt dat het frame ten minste in twee berichten naar 
voren kwam. Frames die minder vaak voorkwamen in de geschreven berichten konden niet 
voldoende uitgewerkt en geoperationaliseerd worden voor verdere analyse. Een voorbeeld 
van dergelijke frames zijn ‘meta-frames’ die geen interpretatie geven aan de casus zelf 
maar over de mediaberichtgeving over de casus. Denk hierbij aan de Volkskrant-rubriek 
‘Hoe nieuws zich verspreidt’. Meta-frames en overige frames zijn geannoteerd als ‘ander 
frame’.  

Een tweede stap in de frame-analyse is het kwantitatief in kaart brengen van de mate van 
dominantie van de verschillende frames in alle verzamelde mediaberichten. Hiertoe is in de 
eerste plaats voor ieder mediabericht het dominante frame geannoteerd. Dit is gebaseerd 
op de operationalisering van casus-specifieke frames bestaande uit reasoning devices en 
framing devices (Appendix C en D). In de meeste gevallen komen in een mediabericht niet 
alle elementen van een frame voor. Er wordt bijvoorbeeld alleen een probleemdefinitie 
gegeven maar geen oplossing voorgesteld of juist vice versa. Omdat frames coherente 
bundels van informatie betreffen, kan op basis van incomplete informatie toch een frame 
herkend worden. Een hypothetische Tweet ‘het zijn allemaal gelukszoekers’ geeft slechts 
middels een framing device (metafoor) uitdrukking aan wie de betrokkenen zijn. Er wordt 
geen probleemdefinitie, causale narratief of oplossingsrichting beschreven. Toch 
interpreteren we aan de hand van zo’n frame-element bij welk van de geoperationaliseerde 
frames van de casus dit bericht past en annoteren wij het bericht als zodanig. Ten slotte 
komen in veel mediaberichten meerdere frames naar voren, bijvoorbeeld wanneer er ‘hoor 
en wederhoor’ is gepleegd en verschillende actoren aan het woord worden gelaten. In 
dergelijke gevallen hebben we beoordeeld of één van beide frames in het mediabericht 
overheerst en dit frame geannoteerd. In gevallen waar geen dominant frame kon worden 
aangewezen, is het mediabericht geannoteerd met ‘meerdere frames’.  

Het annoteren van het dominante frame per mediabericht is dus niet eenvoudig. Daarom 
hebben we hiervoor richtlijnen opgesteld die in de onderstaande box beschreven worden. 
We hebben er voor gekozen om deze deductieve frame-annotatie niet geautomatiseerd uit 
te voeren of de richtlijnen hiervoor volledig te kwantificeren om de validiteit ervan te 
waarborgen. Uitgangspunt bij het annoteren van dominante frames is dat onze 
interpretatie van het dominante frame overeenkomt met de verwachte interpretatie door 
anderen. Hier komt een zeker mate van interpretatie op basis van culturele sensitiviteit aan 
te pas. Zoals beschreven in het theoretisch hoofdstuk functioneren frames door te 
resoneren met individuele en collectieve referentiekaders. Door richtlijnen voor frame-
annotatie op te stellen waarborgen we dat de analyse transparant en betrouwbaar is. 
Frame-analyse kan nooit los staan van het interpreterend individu (Pan & Kosicki 1993: 58). 
Deze frame-analyse is niet volledig vrij van subjectiviteit van de onderzoekers. Jørgensen 
en Merel (2012) laten zien dat ook de wetenschap een zekere framing van immigratie-
gerelateerde issues kent. 
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Een hoge mate van intersubjectiviteit in het beoordelen van het dominante frame per 
bericht is bewijs voor valide frame-annotatie. Wij hebben dit getoetst door de intercodeur 
betrouwbaarheid te meten tussen twee van de onderzoekers die betrokken zijn geweest bij 
de frame-annotatie. Een steekproef van vier casus is door beide onderzoekers 
onafhankelijk van elkaar geannoteerd. Dit betreft één casus uit elke kolom en rij van de 
casusmatrix, te weten: Dennis, LHBT asielzoekers uit Oranje, Asielopvang in Oranje en het 
Polenmeldpunt.  

Box 3.1: Criteria voor frame-annotatie 
 Baseer de annotatie van het nieuwsbericht op het deel van het bericht waarin een 

interpretatie van de casus wordt gegeven. Meestal is dat het hele bericht maar in 
sommige gevallen wordt de casus als bijzaak belicht.  

 Let op de aanwezigheid reasoning devices in geschreven of gesproken tekst. Bij welk 
frame passen deze? 

 Let op de aanwezigheid van framing devices in tekst en beeld. Bij welk frame passen 
deze? 

 Als er reasoning devices en framing devices passend bij meerdere frames in het 
bericht voorkomen, bepaal of één van de frames domineert. Hierbij wordt gelet op: 

o De frequentie van het voorkomen van reasoning devices en framing devices 
in het bericht: getalsmatige dominantie is een aanwijzing voor het dominante 
frame 

o De plaats waar de reasoning devices en framing devices voorkomen: 
wanneer deze voorkomen in de titel, openingszinnen en slotzinnen van het 
bericht worden deze zwaarder gewogen.  

o Wanneer er in een artikel wordt geciteerd, letten we erop hoe de auteur van 
het artikel omgaat met de citaten: bevestigt of ontkracht de auteur het frame 
binnen het citaat?  

o We hechten geen zwaarder belang aan bepaalde actoren: het maakt voor de 
dominantie van de frames niet uit door wie of wat het frame wordt geuit.  

o Vaak neemt de auteur of presentator de rol van anonieme beoordelaar aan in 
een discussie. Zijn/haar mening telt zwaarder.  

 Wanneer er geen reasoning devices en framing devices in het bericht te herkennen 
zijn, wordt het bericht geannoteerd als ‘onduidelijk frame’. 

 Wanneer er reasoning devices en framing devices in het bericht domineren die niet 
behoren tot een van de kwalitatief geïdentificeerde frames behorend bij deze casus, 
wordt het bericht geannoteerd als ‘andere frame’. 

 Wanneer er reasoning devices en framing devices behorend bij meerdere frames te 
herkennen zijn, maar geen van deze domineert, wordt het bericht geannoteerd als 
‘meerdere frames’. 

 In social media berichten zien we vaak dat er slechts een link naar een artikel wordt 
gedeeld en geen eigen interpretatie van het bericht wordt gegeven. In deze gevallen 
gaan we er van uit dat het dominante frame in het artikel de mening van de auteur 
vertegenwoordigt. Om het dominante frame vast te kunnen stellen lezen we het 
gedeelde artikel. 
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Met behulp van de SPSS-macro (Hayes & Krippendorff 2007) is de Krippendorffs alpha 
berekend, die gezien wordt als een betrouwbare maat voor de intercodeur 
betrouwbaarheid (Krippendorff 2004). De gemiddelde intercodeur betrouwbaarheid voor 
annotatie van de dominante frames mediaberichten van vier casus is 0,60. Dit wordt 
binnen de sociale wetenschappen als voldoende betrouwbaar beschouwd. De gemiddelde 
overeenkomst tussen de codering door beide codeurs is gemiddeld 81,1%. Naast het 
berekenen van een waarde van inter-codeur betrouwbaarheid is de vergelijking van 
codering gebruikt om de frame-annotatie, het codeboek en de codeerinstructie aan te 
scherpen (Appendix D). Discussie over de frame-annotatie van berichten die door beide 
codeurs verschillend zijn gecodeerd heeft geleid tot afspraken over hoe dergelijke 
berichten in het vervolg te annoteren. In andere woorden, dit heeft bijgedragen aan de 
convergente validiteit (Friese 2012:111). De intercodeur betrouwbaarheid na deze nieuwe 
codeerafpraken was gemiddeld 0.94. 

Voor het annoteren van het dominante frame in social media is bij casus die meer dan 500 
social mediaberichten genereerden een steekproef gecodeerd. Bij casus met tussen de 501 
en 10 000 berichten totaal betreft dit een gestratificeerde steekproef van elk 10e bericht per 
week, te beginnen bij bericht 1 voor elke week. Bij casus met meer dan 10 000 berichten 
hebben we elk 100e bericht gecodeerd. 

Bij het weergeven van de dominante frames in grafieken is de absolutie prevalentie van elk 
frame per week omgezet naar een percentage van de totale mediaberichtgeving die week. 
De berichten die als ‘meerdere’ en ‘onduidelijk zijn gecodeerd, worden daarbij buiten 
beschouwing gelaten. Dit komt de leesbaarheid van de grafieken ten goede. De 
percentages tellen daarom niet tot honderd procent op. Wanneer er in een week minder 
dan tien geannoteerde berichten waren, is deze week buiten beschouwing gelaten in de 
grafiek, omdat het percentage dan niet betrouwbaar genoeg geacht wordt. 

Analyse van actoren en framingstrategieën 
Het identificeren van de vier belangrijkste (coalities van) actoren per casus is gebaseerd op 
een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In de eerste plaats is gecodeerd 
hoe vaak verschillende actoren als bron in de geschreven mediaberichten werden 
aangehaald (code 1.2 Bronnen). Dit zegt echter niet alles over welke actoren het 
mediadebat in belangrijke mate hebben gevoed. Bijvoorbeeld, bij de casus Polenmeldpunt 
komt de naam van PVV-partijleider Geert Wilders vaak voor. Hoewel hij in het centrum van 
de aandacht stond heeft hij zich nooit door de media over dit onderwerp laten interviewen, 
maar heeft hij zich slechts sporadisch op Twitter over dit onderwerp uitgelaten. Ook laat dit 
buiten beschouwing dat bepaalde actoren vaak gezamenlijk in de media naar voren treden 
om een zelfde frame te steunen. In dergelijke gevallen hebben we in plaats van een 
individuele actor een ‘actorcoalitie’ onderscheiden.  

Omwille van deze complexiteit is de identificatie van de vier belangrijkste actoren per casus 
niet louter gebaseerd op kwantitatieve analyse, maar is er mede gebruik gemaakt van 
kwalitatieve analyse. We hebben geanalyseerd hoe de verschillende actoren zich 
verhouden tot de verschillende frames en tot elkaar en we hebben hun framingstrategieën 
geanalyseerd wanneer deze expliciet werden in de mediaberichten. We hebben 
bijvoorbeeld gecodeerd wanneer actoren nieuwe informatie over de casus of een nieuw 
frame hebben geïntroduceerd, als belangrijke expert werden opgevoerd of aan publieke 
mobilisatie hebben gedaan.  
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Voor de vier belangrijkste actoren of actorcoalities hebben wij onderzocht van welke 
framingstrategieën zij gebruik maakten. Ons codeboek bevatte codes zoals ‘personificatie’, 
‘frame-manipulatie’ en ‘attention-shifting’ (Appendix D). In alle casus konden dergelijke 
framingstrategieën die positieve of negatieve feedback voor een bepaald frame 
veroorzaakten worden herkend. Het kan echter worden aangenomen dat dit slechts het 
topje van de ijsberg is en dat framingstrategieën - met name die van negatieve feedback - 
in veel gevallen niet expliciet worden in de mediaberichtgeving zelf die de uitkomst vormt 
van dergelijke strategieën. In de analyse en beschrijving van de resultaten zijn we ons 
hiervan bewust en blijven we dicht bij de data.  

Analyse politieke- en beleidsimpact 
Ten slotte is op basis van de data over de politieke agenda en de beleidsagenda een 
kwalitatieve analyse gemaakt van de invloed van media-aandacht en framing op beleid. Dit 
is allereerst gedaan door een vergelijking te maken tussen de gevonden patronen in 
(kwantitatieve) aandacht op de politieke agenda met de gevonden patronen in media-
aandacht. Daarbij is gelet op verwijzingen naar mediaberichtgeving tijdens Kamerdebatten 
en in Kamervragen. Op deze wijze kan plausibel worden gemaakt of media-aandacht ook 
daadwerkelijk tot politieke aandacht heeft geleid (of bijvoorbeeld andersom). Uiteraard kan 
uit een dergelijke vergelijking van kwantitatieve data niet een directe relatie tussen media 
en politiek worden afgeleid.  

De invloed van media-aandacht en beeldvorming op beleidsprocessen is op puur 
kwalitatieve wijze geanalyseerd. Op basis van de gevonden beleidsbronnen (zie 3.2), is een 
reconstructie gemaakt van of, en zo ja op welke wijze en in hoeverre, media-aandacht 
heeft bijgedragen aan beleidsverandering. Hierbij is ten eerste vastgesteld of de issue-frame 
van de verantwoordelijke bewindspersoon is veranderd in termen van probleemdefinitie, 
causale verklaring, geframede betrokkenen en/of voorgestelde oplossingsstrategie. 
Vervolgens is gekeken in hoeverre dit congruent is met één van de frames voorkomend in 
de mediaberichtgeving. Ten slotte is er gelet op verwijzingen in beleidsstukken naar nieuwe 
informatie die mogelijk in de media naar voren is gebracht.  

 

3.4 Vergelijkende analyse  
Voor de vergelijkende analyse maken wij gebruik van kwalitatieve analysetechnieken. Deze 
analyse wordt gestructureerd aan de hand van onze vier onderzoeksvragen gericht op (1) 
patronen van media-aandacht; (2) frames, (3) actoren en framingstrategieën; en (4) 
beleidsimpact. Bij de kwalitatieve analyse grijpen wij terug op de strategische selectie van 
onze casus op basis van media-aandacht en abstractie van de casus. De matrix met casus 
komt regelmatig terug en visualiseert onze bevindingen.  

Voor deelvragen 1 en 4 maken wij specifiek gebruik van Systematische Kwalitatieve 
Vergelijkende Analyse (SKVA), ofwel Qualitative Comparative Analysis (QCA). De methode 
vormt een middenweg tussen kwalitatief casusonderzoek en kwantitatief variabelen-
georiënteerd onderzoek. Deze methode leent zich ervoor om grote hoeveelheden 
kwalitatieve data systematisch samen te vatten en verschillen tussen casussen en patronen 
in de data te ontdekken (Rihoux & Ragin 2009). QCA is het meest geschikt voor onderzoek 
met een relatief klein aantal casus, doorgaans tussen de 5 en 50. Bij dergelijke studies 
maakt het aantal casus een vergelijkende analyse lastig door de rijkheid en complexiteit van 
de data. Voor kwantitatieve statistische analyse is het aantal casus echter te beperkt. 
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Middels QCA wordt een aantal aspecten geselecteerd waarop de casus systematisch 
vergeleken worden. 

De methode QCA onderzoekt of bepaalde patronen of sets van condities die casus 
typeren samengaan met bepaalde uitkomsten. De verklaringen kunnen geïnterpreteerd 
worden in termen van voldoende en noodzakelijke voorwaarden voor het voorkomen van 
een bepaalde uitkomst. De methode gaat ervan uit dat sociale fenomenen gekenmerkt 
worden door complexe causaliteit die gecombineerd, meervoudig, contextueel en 
asymmetrisch is. Gecombineerd houdt in dat sociale fenomenen vaak het gevolg zijn van 
combinaties van bepaalde voorwaarden. Meervoudigheid betekent dat meerdere 
combinaties van voorwaarden een bepaald verschijnsel kunnen veroorzaken. Contextueel 
betekent dat bepaalde voorwaarden afhankelijk van de context verschillende effecten 
kunnen genereren. Asymmetrisch betekent als in een bepaalde casus bepaalde factoren 
leiden tot het geobserveerde patroon, dan kan de afwezigheid van dat patroon in een 
andere casus niet automatisch worden verklaard met de afwezigheid van diezelfde 
factoren in die casus. Hiermee verschilt de opvatting van causaliteit binnen QCA wezenlijk 
van die van statistische methoden (Verweij & Gerrits 2012: 27).  

De QCA methode baseert zich op gedetailleerde kennis van verschillende casus en een 
vergelijking van deze empirische realiteit met relevante theorieën. Volgens een 
zandlopermodel wordt de rijke data eerst versimpeld samengevat in relevante condities om 
vervolgens in de rijke context van de casus te herinterpreteren. Er bestaan drie 
verschillende typen QCA, afhankelijk van de complexiteit van de condities die men wil 
onderzoeken. In ons onderzoek hebben we de condities van de casus geformuleerd als 
dichtotome variabelen waarbij 1 staat voor de aanwezigheid en 0 voor de afwezigheid van 
een conditie. We maken gebruik van crisp set QCA (csQCA). De csQCA-analyse betreft vier 
stappen. Ten eerste synthese van de data aan de hand van de relevante condities in een 
ruwe data matrix. Dit wordt ook wel het calibratie proces genoemd. Ten tweede 
transformeren wij deze data matrix naar een zogenaamde ‘truth table’ (waarheidstabel). 
Deze tabel toont alle mogelijke configuraties van condities die tot een zekere uitkomst 
leiden. Elke rij in de tabel is daarmee een ‘statement of sufficiency’. Configuraties die tot 
verschillende uitkomsten leiden worden weergegeven met C ‘contradictory row’. De derde 
stap is minimalisering door relevante uitkomsten te vatten in een formule. Deze 
interpretatie gebeurt in het licht van de rijkheid van de kwalitatieve data. Er worden twee 
scores gebruikt om de resultaten van QCA-analyses te beoordelen: consistentie en 
dekking. Een hoge consistentie score betekent dat er weinig tegenstelligen bestaan binnen 
de formule en het een sterk patroon betreft. Dekking geeft aan hoeveel van de de uitkomst 
verklaard wordt door een specifieke conditie (Schneider & Wagemann 2012). Voor de 
analyse hebben we gebruik gemaakt van gespecialiseerde software genaamd Tosmana 
(Tool for Small-N Analysis) ontwikkeld door Lasse Cronqvist (Cronqvist 2011).  

Operationalisering condities QCA 
Ten aanzien van patronen van media-aandacht, zijn we geïnteresseerd in de vraag waarom 
bepaalde casus gekenmerkt worden door veel en langdurige media-aandacht, terwijl 
andere casus weinig media-aandacht ontvangen (vraag 1). Op basis van literatuur over 
nieuwswaarden en medialogica (hoofdstuk 2.1) hebben we drie condities onderscheiden 
die we meenemen in de analyse van media-aandacht: frame-contestatie, politieke 
agendering en personificatie. De conditie personificatie wordt niet gebaseerd op de positie 
van de casus in de casusmatrix, maar gaat uit van de empirische bevindingen van de 
casusanalyses. In tabel 3.3 geven we weer hoe de uitkomst (media-aandacht) en condities 
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geoperationaliseerd zijn voor csQCA. Wij verwachten dat de aanwezigheid van één of 
meerdere van deze drie condities gepaard gaat met een grote mate van media-aandacht.  

 Tabel 3.2 Operationalisering uitkomst en condities media-aandacht 

Conditie/Uitkomst Operationalisering 
Media-aandacht Een casus scoort 1 op deze uitkomst wanneer er binnen de eerste 

26 weken van de casus meer dan 50 berichten in traditionele 
media zijn verschenen of er binnen deze periode meer dan 10 
weken traditionele media-aandacht voor de casus is geweest. 

Frame-contestatie Een casus scoort 1 op deze conditie wanneer er meerdere frames 
in de mediaberichtgeving te onderscheiden zijn en het dominante 
frame in de mediaberichtgeving niet meer dan 50% van de 
berichtgeving betreft. 

Politieke 
agendering 

Een casus scoort 1 op deze conditie wanneer er over de casus op 
ten minste vijf momenten op de politieke agenda is voorgekomen. 
Dat wil zeggen: genoemd in Kamervragen, Kamerdebatten of 
moties. 

Personificatie Een casus scoort 1 op deze conditie wanneer de framingstrategie 
personificatie door een actorcoalitie bij één van de frames is 
ingezet. Dat wil zeggen dat de persoonlijke omstandigheden van 
individuele migranten of specifieke groepen middels verhalen of 
beelden zichtbaar is gemaakt. 

 

In de QCA analyse bij deelvraag vier onderzoeken we welke condities samenhangen met 
verandering van het issue-frame op de beleidsagenda in termen van probleemdefinitie, 
causale verklaring, formulering van betrokkenen en/of oplossingsstrategie. Op basis van 
een review van relevante literatuur over framing, framingstrategieën en agendasetting 
onderscheiden we vier condities die relevant worden geacht in het verklaren van 
beleidsimpact: de hoeveelheid media-aandacht, de aanwezigheid van frame discrepantie 
tussen het beleidsframe en dominante media-frame ten aanzien van het issue, politieke 
agendering en een externe actor als initiator van media-aandacht. Hoewel beleid ook kan 
veranderen in de richting van een minder dominant counterframe of kan veranderen terwijl 
er geen counterframe in de media aanwezig is, verwachten wij dat framediscrepantie 
bijdraagt aan de kans op beleidsimpact. Gebaseerd op literatuur over beleidsimpact 
(hoofdstuk 2.4) verwachten we dat aanwezigheid van een of meerdere van deze condities 
gepaard zal gaan met beleidsimpact. In tabel 3.4 geven we weer hoe de uitkomst (media-
aandacht) en condities geoperationaliseerd zijn.  
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Tabel 3.3 Operationalisering uitkomst en condities beleidsimpact 

Conditie/Uitkomst Operationalisering 
Beleidsimpact Een casus scoort 1 op deze conditie als er verandering het 

beleidsframe ten aanzien van de kwestie heeft plaatsgevonden in de 
periode tot uiterlijk 1 jaar na aanvang van de casus. Dit betreft de 
framing van de verantwoordelijke bewindspersoon zoals deze naar 
voren komt in Kamerstukken en tijdens Kamerdebatten. 

Media-aandacht Een casus scoort 1 op deze uitkomst wanneer er binnen de eerste 26 
weken van de casus meer dan 50 berichten in traditionele media zijn 
verschenen of er binnen deze periode meer dan 10 weken 
traditionele media-aandacht voor de casus is geweest. 

Politieke 
agendering 

Een casus scoort 1 op deze conditie wanneer er over de casus op 
ten minste drie momenten op de politieke agenda is voorgekomen. 
Dat wil zeggen: genoemd in Kamervragen, Kamerdebatten of moties. 

Frame-discrepantie Een casus scoort 1 op deze conditie als het dominante frame in de 
mediaberichtgeving afwijkt van de framing op de beleidsagenda. 

Initiatie van media-
aandacht door een 
externe 
belanghebbende 

Een casus scoort 1 op deze conditie wanneer de media-aandacht 
begint op basis van de framing van een externe belanghebbende. Dat 
wil zeggen: een actor die niet de verantwoordelijke bewindspersoon 
of zijn uitvoerende organisaties betreft. 
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4. ANALYSE VAN DE 16 CASUS 
 

In dit hoofdstuk wordt per casus een beschrijving gegeven van (1) het gevonden patroon 
van media-aandacht, (2) de frame analyse, (3) de voornaamste actoren en hun 
framingstrategieën per casus en (4) de impact van media-aandacht op de politieke en 
beleidsagenda. Op basis van deze bevindingen voor alle 16 casus, zal in het volgende 
hoofdstuk (H. 5) een analyse gemaakt worden van de relatie tussen beeldvorming en 
beleid.  

 

4.1 Mauro Manuel 
Verloop media-aandacht 
Één van de meest bekende casus is die rond de uit Angola afkomstige tiener Mauro Manuel 
die sinds 2003 in Nederland is. In augustus 2009 en oktober 2010 is er incidenteel media-
aandacht voor zijn dreigende uitzetting naar Angola in lokale media en nationale media die 
buiten onze selectie vallen (o.a. Hart van Nederland en Trouw). In mei 2006 wordt Mauro’s 
asielverzoek afgewezen. Deze afwijzing wordt door de Raad van State bevestigd in 2007. In 
2009 start Mauro’s advocaat een nieuwe procedure met als doel een recht op verblijf bij 
zijn pleegouders te verkrijgen. In oktober 2010 beslist de rechtbank dat Mauro toch bij zijn 
pleeggezin mocht blijven. De IND gaat namens minister Leers in beroep tegen dit besluit. 
De Raad van State beslist op 16-6-2011 dat Mauro alsnog Nederland moet verlaten.  

Op 29-6-2011 (week 26) verschijnt de casus Mauro opnieuw in de media. Zijn pleegouders, 
vrienden en familie hebben de dag daarvoor actiegevoerd tegen zijn uitzetting op het Plein 
in Den Haag, onder andere met een voetbalwedstrijd tegen verschillende Tweede 
Kamerleden. Dit werd georganiseerd door Defence for Children (NRC 1-7-2011). Mauro 
schrijft een brief aan minister Leers waaruit fragmenten in NRC Handelsblad werden 
geplaatst (NRC 29-6-2011). Een Kamermeerderheid – waaronder de regeringspartij CDA - 
ondertekent naar aanleiding van deze actie een brief aan minister Leers met de oproep om 
zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om Mauro alsnog een verblijfsvergunning te 
verlenen. De minister zegt toe de zaak van Mauro opnieuw te bekijken. 

In september 2011 (week 38) groeit de media-aandacht wanneer minister Leers bekend 
maakt dat hij Mauro geen verblijfsvergunning zal verlenen. Hij meent dat Mauro in Angola 
een leven kan opbouwen omdat zijn moeder hem daar kan opvangen. Op 28-9-2011 
(week 38) blijkt dit besluit toch nog ter discussie te staan. Na overleg met de Tweede 
Kamer zegt minister Leers toe dat hij Mauro’s dossier opnieuw zal bestuderen alvorens hij 
een beslissing neemt. Op 26-10-2011 (week 43) maakt minister Leers aan de Tweede 
Kamer bekend dat Mauro terug moet naar Angola. Hij hoeft Nederland niet te verlaten 
zolang het Kamerdebat nog loopt.  

Op 27-10-2011 (week 43) vindt er een Kamerdebat over Mauro plaats en beraadt de CDA-
fractie zich op haar standpunt over Mauro. De partij komt tot het standpunt dat Mauro een 
studievisum kan aanvragen maar dat hij het land moet verlaten als dit niet gehonoreerd 
wordt. Er staan twee dissidenten op: CDA-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan zijn 
het niet eens met deze oplossing maar willen een permanente verblijfsvergunning voor 
Mauro. Dit wil ook een groot deel van de oppositie. De stemmingen over moties worden 
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uitgesteld tot week 44 omdat de oppositie hoopt dat het CDA tijdens het partijcongres dat 
dat weekend zou plaatsvinden onder druk van de leden van standpunt zou veranderen.  

Op vrijdag 28-10-2011 (week 43) zit CDA-staatssecretaris Bleker tegenover Mauro en zijn 
pleegmoeder bij Pauw en Witteman. Hij verdedigt het besluit van de minister maar toont 
ook medeleven voor de situatie van Mauro. Aan het einde van de uitzending nodigt de 
staatssecretaris Mauro met een briefje uit om mee te gaan naar de wedstrijd FC Twente-
PSV. Deze uitnodiging valt in verkeerde aarde. Mauro reageert direct met ‘mooi niet’ en in 
traditionele en sociale media levert dit media-optreden van staatssecretaris Bleker veel 
kritische reacties op. Het moment komt bekend te staan als ‘het briefje van Bleker’. Op 
zaterdag 29-10-2011 vindt het CDA congres plaats waar de verdeeldheid van de leden over 
Mauro duidelijk naar voren komt. Er wordt een algemene resolutie van CDA Drenthe 
gesteund om humanitair om te gaan met jonge alleenstaande asielzoekers.  

Op 1-11-2011 (week 44) wordt het Kamerdebat over Mauro voortgezet en wordt er 
gestemd over verschillende moties aangaande Mauro. Die dag vindt er een manifestatie 
plaats bij de Tweede Kamer waarin verschillende bekende Nederlanders, oppositiepartijen 
en burgers steun aan Mauro betuigen. Mauro en zijn pleegfamilie zijn hierbij aanwezig. De 
motie van het CDA voor een studievisum wordt op 1-11-2011 tegengehouden door 
GroenLinks. Zij willen een meer permanente oplossing. Een motie voor een oplossing voor 
een bredere groep jonge asielzoekers werd weer niet gesteund door het CDA en de 
coalitie. Hiermee kwam er tijdens dit debat geen oplossing voor Mauro.  

Op 8-11-2011 (week 45) stemt een Kamermeerderheid – inclusief alle CDA Kamerleden - 
voor een motie van GroenLinks waarmee besloten wordt dat Mauro in Nederland een 
studievisum mag aanvragen en waarschijnlijk dus voor de duur van zijn studie in Nederland 
mag blijven. Op 20-12-2011 (week 51) wordt bekend dat minister Leers de aanvraag voor 
het studievisum voor zijn MBO-opleiding ICT heeft ingewilligd. In maart 2013 wordt bekend 
dat Mauro een definitieve verblijfsvergunning krijgt in het kader van het Kinderpardon dan 
op dat moment in werking is getreden. 

Figuur 4.1 Aandacht per mediatype casus Mauro Manuel 12 

                                                 
12 Social media data betreft een beperkte steekproef. Voor toelichting zie 3.2. 
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Frame-analyse 

Human interestframe: Mauro als slachtoffer van inhumaan asielbeleid 
Een human interestframe overheerst in de mediaberichtgeving rond Mauro. De 
probleemdefinitie van dit frame behelst de dreigende uitzetting van Mauro die al sinds 
2003 in Nederland is en hier is geworteld. De uitzetting wordt geproblematiseerd omdat 
Angola voor Mauro een vreemd land zou zijn: hij spreekt de taal niet en heeft er geen 
familie. Hij zou zich er niet kunnen redden. Hoewel vanuit een ander frame geredeneerd 
wordt dat Angola een opkomende economie is die toekomstperspectief biedt voor 
jongens als Mauro, betoogt dit frame dat het land onveilig en instabiel is. Er geldt nog 
steeds een negatief reisadvies voor Angola (De Wereld Draait Door 27-10-2011; Volkskrant 
16-11-2011). 

Als causale verklaring voor het probleem wordt het Nederlandse asielbeleid genoemd. De 
procedures hebben ertoe geleid dat Mauro al zo lang in Nederland verblijft en hier 
geworteld is. Hij is een Nederlandse jongen geworden die gelukkig is bij zijn pleeggezin. 
Zijn situatie is daarmee uitzonderlijk. Er zouden zich volgens Defence for Children slechts 
tien tot vijftien jongeren in een soortgelijke situatie bevinden. (Volkskrant 27-10-2011). Een 
uitzondering voor Mauro maken, zou dus geen precedent scheppen voor vele andere 
gevallen, wat door andere frames van de casus Mauro wel gesuggereerd wordt. In 
lezersbrieven en op social media wordt als contrast met ‘voorbeeldjongere’ Mauro soms 
issue-connectie gemaakt allochtone probleemjongeren die wel in Nederland mogen 
blijven (e.g. AD 28-10-2011).  

De betrokkene die geframed wordt is Mauro zelf. Hij wordt sterk gepersonaliseerd als 
Nederlander en voorbeeldige jongere. Zijn persoonlijkheid en hobby’s komen uitgebreid in 
beeld: hij spreekt Nederlands met een Limburgs accent, hij houdt van voetbal, is voor PSV 
en speelde bij amateurclub S.V. Oostrum, hij heeft een hechte band met zijn pleegouders 
Hans en Anita en pleegbroertje Tjeerd en hij volgt een MBO-opleiding ICT. Zijn emotionele 
reactie op de besluiten tot uitzetting, Kamerdebatten en steun voor zijn zaak komt 
uitgebreid in de aandacht. Tijdens de manifestatie van 1-11-2011 neemt ANP-fotograaf Koen 
van Weel een close-up foto van Mauro met een traan op zijn wang. Deze foto wordt in 
verschillende media gedeeld en wordt een belangrijk visueel framing device. Mauro wordt 
voorgesteld als iemand die het verdient om in Nederland te mogen blijven, maar 
slachtoffer is van de omstandigheden (e.g. NRC 29-6-2011; Volkskrant 24-9-2011). Er wordt 
vaak respectvol gesproken over zijn pleegouders Hans en Anita.  

Het CDA en de verantwoordelijke CDA-minister worden geframed als formalistisch. Zij 
zouden hun christelijke gezicht verloren hebben en aan de leiband van de PVV lopen 
(Volkskrant 29-10-2011; Nieuwsuur 27-11-2011/28-11-2011). In columns en op social media 
wordt dit soms veel scherper neergezet. Zo heeft het AD het over ‘kille harteloze Haagse 
regelneukers’ (27-10-2011). Een voorbeeld van social media is de volgende Tweet: ‘Wil 
iemand minister #Leers aan een hart helpen? #donorweek #mauro’. Hij wordt op social 
media ook ‘hard-Leers’ genoemd. Op social media wordt het CDA gevraagd om 
‘naastenliefde’ en ‘barmhartigheid’. Ook een citaat van Spekman uit een debat wordt in de 
media regelmatig aangehaald: ‘U zet het mes op de strot van Mauro en zaagt hem al half 
door’ (e.g. Nieuwsuur 27-10-2011).In de Volkskrant (2-11-2011) wordt de foto van de 
huilende Mauro gecontrasteerd met een foto van een opgeluchte minister Leers ‘Een 
huilende asielzoeker en een gelukkige christendemocraat’. Dit vat de framing van beide 



43 
 

betrokkenen bondig samen: Mauro is een slachtoffer die mededogen verdient en minister 
Leers heeft alleen aandacht voor de bestuurlijke aspecten.  

De oplossing die vanuit dit frame wordt voorgesteld is dat Mauro de mogelijkheid moet 
krijgen om in Nederland te blijven. Hiertoe bestaat bijvoorbeeld een online petitie en 
hashtag #Mauromoetblijven (Twitter 29-10-2011). Ook wordt een huwelijk met een 
Nederlander bij Man Bijt Hond (28-10-2011) als mogelijkheid geopperd en volgen op social 
media huwelijksaanzoeken voor Mauro (Twitter 27-10-2011). Er bestaat een variatie in het 
type oplossing dat wordt voorgesteld. Sommigen (waaronder zijn pleegouders, voetbalclub 
S.V.Oostrum) pleiten voor een uitzondering voor Mauro middels de discretionaire 
bevoegdheid van minister Leers. Andere actoren waaronder Defence for Children en 
Kamerleden Spekman en Voordewind pleiten voor een verblijfsvergunning voor meerdere 
asielkinderen in een soortgelijke positie middels nieuwe regelgeving. De studievisum 
oplossing wordt door hen voorgesteld als oplossing voor het CDA maar niet voor Mauro 
(Nieuwsuur 27-10-2011; NRC 2-11-2011). Het wordt ook wel een ‘list’ of ‘truc’ genoemd 
(Telegraaf 31-10-2011; Volkskrant 3-11-2011). 

Bestuurlijk frame: Mauro is geen uitzondering 
Een counterframe wordt door onder andere minister Leers, CDA-Kamerleden, de andere 
regeringspartijen en de SGP in de media gebracht. Dit gaat om een bestuurlijk frame dat 
stelt dat de zaak van Mauro zorgvuldig is behandeld maar dat het geen schrijnend geval 
betreft, dat toepassing van discretionaire bevoegdheid zou vereisen. ‘Worteling is niet 
schrijnend’, zo stelt de minister (Nieuwsuur 17-10-2011). Mauro heeft banden met zijn 
moeder in Angola en Angola is geen onveilig land om naar terug te keren (NRC 29-10-
2011). De asielprocedure is zorgvuldig doorlopen en er is geen reden om een uitzondering 
op de beslissing te maken. Ook op Twitter komt dit frame af en toe voor. Bijvoorbeeld: 
‘Ben ik nou de enige die vindt dat Mauro net als iedereen dezelfde behandeling moet 
krijgen zoals die wettelijk is vastgelegd?’ (1-11-2011). 
De minister stelt dat de inzet van zijn discretionaire bevoegdheid niet mag leiden tot 
inconsequent beleid (AD 27-10-2011; Volkskrant 27-10-2011). Emotie mag niet de overhand 
krijgen en de basis vormen voor besluiten (NRC 31-10-2011). Dat zou oneerlijk zijn 
tegenover andere asielzoekers die niet in de aandacht staan. Er wordt met een 
beschuldigende vinger naar de media gewezen die selectief zijn in aan welke asielzoekers 
zij aandacht schenken en zaken op de spits drijven. Zo Twittert CDA-Kamerlid Mirjam Sterk 
aan de vooravond van het Kamerdebat over Mauro: ‘Als media niet zoveel ruchtbaarheid 
had gegeven was wrs [waarschijnlijk, RD] meer mogelijk geweest. Dibi erkende dat risico 
enige maanden terug, maar houdt zich er niet aan’.  

Mauro krijgt als betrokkene enige aandacht, maar zijn situatie wordt geobjectiveerd. Hij is 
niet het enige ‘asielkind’ in deze positie en het maken van een uitzondering op basis van 
emotie zou oneerlijk zijn tegenover anderen. De asielprocedure is zorgvuldig doorlopen en 
Mauro wist al jaren dat hij weg moest (Telegraaf 28-10-2011; 1-11-2011). Minister Leers 
wordt geframed als iemand met een zware verantwoordelijkheid die een zorgvuldige 
afweging heeft gemaakt. Hij heeft ‘in alle hoeken en gaten’ gezocht naar mogelijkheden 
(NRC 26-10-2011). Ook wijst men er op dat eerdere bewindspersonen, waaronder 
staatssecretaris Albayrak van de PvdA die nu voor een verblijfsvergunning pleit, Mauro ook 
geen verblijfsvergunning hebben gegeven.  
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Als oplossingsstrategie wordt voorgesteld dat Mauro goed begeleid en binnen een redelijke 
termijn Nederland moet verlaten. Daarnaast moet de duur van asielprocedures kritisch 
geëvalueerd worden. Minister Leers stelt in Buitenhof (16-10-2011) dat deze sneller moeten 
verlopen om situaties als die van Mauro te voorkomen. De resolutie van het CDA Drenthe 
die wordt aangenomen tijdens het CDA partijcongres van 29-10-2011 voor humaan 
asielbeleid wordt uitgelegd als steun voor consequente toepassing van het beleid. Later 
komt de studievisum oplossing als compromis ter tafel. Het CDA creëert de mogelijkheid 
voor een studievisum in samenwerking met Stichting Vluchteling-studenten UAF. Oud-
CDA-premier Ruud Lubbers is voorzitter van deze stichting. De stichting ondersteunt 
normaliter hogeropgeleide vluchteling-studenten met een studiebeurs maar geeft aan dat 
wanneer Mauro een studievisum ontvangt om zijn MBO-opleiding af te ronden, de 
stichting bereid is om zijn studiegeld te betalen (Volkskrant 31-10-2011; Vrij Nederland 5-11-
2011). 
Bedreigingsframe: Mauro als inzet van de asiellobby 
In de mediaberichtgeving is ten derde een bedreigingsframe te onderscheiden. Als 
bedreiging wordt niet Mauro zelf, maar zijn belangenbehartigers geframed. Volgens dit 
frame is er sprake van een ‘asiellobby’ bestaande uit asieladvocaten, belangenorganisaties 
en extreem-linkse actiegroepen. Mauro wordt geframed als het meest recente 
chantagemiddel van de asielindustrie om een toegeeflijker asielbeleid af te dwingen 
(Telegraaf 1-11-2011). Hij is de laatste hype in de media en de politiek (AD 31-10-2011).  

Dit frame wijst er op dat begin jaren 2000 vele Angolese alleenstaande minderjarige 
asielzoekers naar Nederland kwamen. Er gingen positieve verhalen rond over Nederland en 
de asiellobby was bereid om hen te helpen. Wanneer Mauro niet wordt uitgezet omdat de 
minister een uitzondering maakt binnen zijn discretionaire ruimte of wanneer de 
regelgeving verruimd wordt, zal dit een aanzuigende werking hebben. Een voorbeeld 
hiervan is de volgende Tweet: Mensen doe niet zo moeilijk, houd je aan de wet! #Mauro 
moet terug naar land van herkomst. Geen uitzonderingen want dan is het eind zoek! 
(Twitter 29-10-2011). Nieuwe individuele casus die na afloop van de casus Mauro – zoals 
Patricio Dos Santos en Yossef Kallid Abuzeynrea - in de media komen worden als bewijs 
hiervan gezien (Telegraaf 8-11-2011). Meer ouders zullen hun kinderen naar Europa sturen 
in de hoop op een verblijfsvergunning voor de kinderen en henzelf. Deze praktijk mag niet 
gesteund worden met beleid (AD 29-10-2011).  

De belangrijkste betrokkenen in dit frame zijn de zogenaamde asiellobby, ook wel 
‘asielindustrie’, ‘asielmaffia’ (AD 29-10-2011) of ‘vreemdelingenindustrie’ (Telegraaf 29-10-
2011). Zij maken het de overheid onmogelijk om de regels uit te voeren en hollen 
bestaande procedures uit. Zij maken gebruik van aimabele asielzoekers zoals Mauro om 
een politiek doel te dienen. VVD-Kamerlid Cora van den Nieuwenhuizen spreekt 
bijvoorbeeld over een dubieuze rol van de asieladvocatuur: ‘Ik word er een beetje 
moedeloos van, of het nou Mauro is of andere asielverhalen: vaak is niets wat het lijkt […] 
Vooral de advocatuur speelt een hele dubieuze rol. Ik zou graag willen dat advocaten niet 
meer op jonge kinderen in praten wat ze moeten zeggen om hun kansen te vergroten. 
Dat is kwalijk en fout. De beroepsgroep moet daar zelf wat aan doen.’ (Telegraaf 5-12-
2011). Volgens dit frame schuwt de asiellobby er niet voor om leugens te verkondigen. 
Hierbij wordt het voorbeeld gegeven van de zogenaamde brief van Mauro aan de Tweede 
Kamer. Deze bleek van een sympathisant betrokken bij Defence for Children afkomstig 
(Telegraaf 3-11-2011). Wat betreft de casus Mauro wordt er getwijfeld aan zijn verhaal: Was 
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de situatie van Mauro in Angola wel erbarmelijk als zijn moeder een ticket naar Europa kon 
betalen? (AD 31-10-2011) In een ingezonden brief door PVV-Kamerlid Sietse Fritsma in 
Trouw van 28-9-2011 en in een artikel van de Telegraaf van 3-12-2011 waarin het Kamerlid 
wordt aangehaald wordt geschreven dat Mauro heeft gelogen over zijn achternaam en 
geboortedatum. Hij heet eigenlijk Mauro Estevao.  
De oplossingsstrategie die vanuit dit frame wordt voorgesteld is het uitvoeren van de 
bestaande regelgeving en niet toegeven aan de druk vanuit de asiellobby of de media. 

Bestuurlijk frame: Mauro als politiek probleem voor CDA 
Ten slotte is er bij deze casus veel aandacht voor politieke spanningen binnen het CDA. 
Een gevolg van deze spanningen is de onzekere positie van de gedoogcoalitie met VVD en 
de PVV. Aandacht hiervoor maakt soms onderdeel uit van het human interestframe, maar 
Mauro als politiek probleem voor het CDA vormt ook regelmatig een apart te 
onderscheiden frame binnen de mediaberichtgeving waarbij geen aandacht bestaat voor 
de inhoudelijke casus. Wanneer de media-aandacht voor Mauro begint, is het al langer 
bekend dat het CDA verdeeld is over de samenwerking met de PVV. De verdeeldheid van 
de achterban wordt concreet rond de casus Mauro. Het CDA wil enerzijds een humaan 
asielbeleid maar is gebonden aan afspraken binnen het regeerakkoord die onder druk van 
de PVV pleiten tot terughoudend gebruik van de discretionaire bevoegdheid (NRC 26-10-
2011). 

Er komen verschillende voorbeelden in de media waarin de moeilijke positie van het CDA 
zichtbaar wordt. Ten eerste wordt er veel verwezen naar de ‘draai’ van CDA-Kamerlid 
Raymond Knops die op 28-6-2011 meevoetbalde tijdens de manifestatie voor Mauro en 
toezegde voor een verblijfsvergunning voor Mauro te gaan pleiten bij minister Leers. Vanaf 
26-10-2011 laat hij zich door de argumenten van de minister overtuigen en volgt hij het 
partijstandpunt. Ten tweede is er veel aandacht voor de dissidenten Kathleen Ferrier en Ad 
Koppejan. Via Twitter legt Koppejan ook druk op zijn fractie: ‘Zojuist @RaymondKnops 
gesproken over #Mauro. Alle vertrouwen in zijn inzet. Kan mij niet voorstellen dat CDA 
fractie instemt met uitzetting’ (26-10-2011). Na een lange interne discussie stemmen de 
dissidenten uiteindelijk mee met de rest van de fractie over de motie dat Mauro een 
studievisum mag aanvragen en deze aanvraag in Nederland kan afwachten. Ten derde 
wordt rond het CDA-partijcongres duidelijk dat verschillende lokale afdelingen, 
‘partijprominenten’ zoals Doekle Terpstra en de jongerenafdeling CDJA het oneens zijn 
met het besluit van minister Leers over de uitzetting van Mauro. 

De betrokkenen binnen dit frame zijn de leden van het CDA en de regeringscoalitie. Er 
wordt gesproken over politieke schade voor het CDA en gespeculeerd over de val van de 
coalitie. Als statistisch framing device wordt regelmatig gerefereerd aan de positie van het 
CDA in de peilingen en percentages van CDA-kiezers die willen dat Mauro blijft (AD, NRC 
31-10-2011). De casus Mauro en of hij zou moeten blijven is slechts bijzaak binnen dit 
frame. Dit roept kritiek op van actoren die het human interestframe steunen.  
Figuur 4.2 Media-aandacht per frame casus Mauro Manuel 
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Actoren en framingstrategieën 

Mauro, Mauro’s pleegouders, Marq Wijngaarden, Carla van Os (Defence for 
Children), Voetbalverenigingen 
Mauro zelf en een groep actoren die nauw bij Mauro betrokken zijn propageren het human 
interestframe in de media. Defence for Children licht in NRC van 30-11-2011 en 4-11-2011 
toe dat zij eerder ook veel buiten de media om hebben gelobbyd voor Mauro. Vanaf eind 
juni 2011 organiseren zij verschillende media-optredens en manifestaties om media-
aandacht voor het human interestframe te bewerkstelligen (positieve feedback) (Pauw en 
Witteman 22-9-2011; 28-10-2011; Pau!L 29-10-2011). Zo laten Mauro, zijn pleegmoeder en 
Carla van Os zich door de camera’s volgen wanneer zij het debat over Mauro bijwonen. 
Hierbij hanteren zij verschillende framingstrategieën. Ten eerste personificatie: Mauro 
wordt in de media naar voren gebracht als een jongen die gehecht is aan zijn pleeggezin, 
geworteld is in Nederland en bang is voor zijn uitzetting. Ten tweede doen zij aan 
mobilisatie wanneer Defence for Children actievoert bij het CDA congres. Mauro’s 
voormalige voetbalvereniging S.V. Oostrum en Eindhovense amateurclubs voeren ook 
actie voor Mauro en verschijnen hiermee in de media. Verschillende van deze actoren zijn 
actief op Twitter en mobiliseren hier publieke steun. Carla van Os van Defence for Children 
doet dit en ook Mauro zelf heeft een Twitteraccount. Op 23-10-2011 Tweet hij 
bijvoorbeeld: ‘Er is een petitie gemaakt voor mij. Ik heb zelf ook net getekend! Teken en RT 
AUB #mauro #mauromoetblijven http://petities.nl/petitie/mauro-moet-blijven--2’ Deze 
online petitie die uiteindelijk meer dan 60 000 handtekeningen opleverde werd geplaatst 
door een groep ‘Mauro’s vrienden’ die ook een gelieerde Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/pages/Mauros-Vrienden/300761189944545?sk=wall) en 
Twitteraccount (http://twitter.com/#!/MaurosVrienden) openden.  

Een opvallend aspect van deze mobilisatie is het grote aantal steunbetuigingen van 
bekende Nederlanders – waaronder Frans Bauer, Jan Slagter, Dinand Woesthoff, Katja 
Herbers, Sara Kroos, Jörgen Raymann en Freek de Jonge - op social media, in traditionele 
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media (bijvoorbeeld het lied van Claudia de Breij in De Wereld Draait Door van 1-1-2011) en 
tijdens manifestaties. Een veel gedeelde tweet van Najib Amhali is: ‘Lieve #Mauro zal ik je 
adopteren? dan noem ik je wel Henk of Ingrid, en wie weet speel je ooit voor oranje, dan 
zal heel NL voor je juichen’ 

Hans Spekman, Joël Voordewind en Tofik Dibi 
Vanuit de politiek brengen met name Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind 
(ChristenUnie) en Tofik Dibi (GroenLinks) het human interestframe naar voren in de media. 
Anders dan de eerder genoemde groep naasten van Mauro, generaliseren zij de casus 
Mauro naar een bredere groep asielkinderen en pleiten zij voor een nieuwe regeling (die 
later als het Kinderpardon bekend zou komen te staan) (NRC 6-7-2011). Ook organisatie 
Defence for Children is al langere tijd voorvechter van een dergelijke regeling. De politieke 
actoren doen aan issue-connectie, door te erop te wijzen dat er naast Mauro nog veel 
meer jongeren bestaan voor wie een oplossing gezocht moet worden. Ook doen zij aan 
mobilisatie van politieke steun voor de regeling. Kamerlid Spekman gebruikt de casus 
Mauro bijvoorbeeld als aanleiding om te Twitteren over initiatiefwet: ‘Kinderen als #mauro 
moeten na 8 jaar verblijf in Nederland blijven, als overheid faalt. Mijn initiatiefwet daarover 
is bijna klaar #penw’ (23-09-2011).  
Minister Leers en het CDA 
Leers licht zijn standpunt tegenover kranten en TV toe en ook andere CDA-ers zoeken 
media-aandacht rond de casus Mauro. Het CDA is echter verdeeld in de framing van de 
casus Mauro. In de beginperiode van de casus sluit Kamerlid Raymond Knops zich aan bij 
het human interestframe en doen ook Ad Koppejan en Kathleen Ferrier dat. Minister Leers 
en het CDA verdedigen het bestuurlijke frame in de mediaberichtgeving. Hierbij passen zij 
objectivering van de casus toe. Hierin is hij echter niet consequent. In de beginfase van de 
casus spreekt hij soms vanuit een human interestframe wanneer hij aandacht geeft aan het 
persoonlijk leed van Mauro en de mogelijkheid openlaat voor een verblijfsvergunning (NOS 
20:00 journaal; Nieuwsuur 27-9-2011). Later komt hij hierop terug en verdedigt hij het 
bestuurlijke frame. De verandering van frame vormt een prikkel voor de politieke oppositie 
om het besluit rond uitzetting van Mauro aan te vechten. De verdeeldheid van het CDA en 
daarmee de druk op het Kabinet Rutte I is een populair onderwerp voor de media. De 
inconsequente framing van minister Leers voedt daarmee indirect het bestuurlijke frame 
van Mauro als politiek probleem voor het CDA. 

Experts migratierecht en kinderrechten 
Verschillende experts op het gebied van asielrecht mengen zich in de mediadiscussie en 
proberen de framing van minister Leers te ontkrachten. Hiermee steunen zij het human 
interestframe. Ten eerste de Nationale Kinderombudsman die stelt dat het besluit tot 
uitzetting van Mauro in strijd is met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (AD, 
Volkskrant 27-10-2011). Ten tweede hoogleraren Thomas Spijkerboer en Ulli Jessurun 
D’Oliveira en twaalf anderen die een betoog ondertekenen dat de stelling van minister 
Leers tegenspreekt dat er geen (juridische) ruimte is om Mauro een verblijfsvergunning te 
geven en dat stelt dat het risico van aanzuigende werking gering is en (Volkskrant 29-10-
2011). Hiermee doen zij vanuit hun rol als experts aan frame-manipulatie.   

Politieke agenda en beleidsimpact 
De casus Mauro komt voor het eerst naar voren op de politieke agenda op 22-9-2011 
(week 38) tijdens de Algemene Beschouwingen. ChristenUnie-fractievoorzitter Slob stelt de 
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voorgenomen uitzetting van Mauro aan de kaak en vraagt de regering om hem via de 
discretionaire bevoegdheid van de minister toch in Nederland te laten blijven. Hij redeneert 
vanuit het human interestframe als hij Mauro’s situatie schetst en een beroep doet op het 
‘sociale hart’ van het kabinet (p. 45). De minister president reageert op basis van het 
bestuurlijk frame door de regels en procedures te benadrukken: ‘grenzen stellen en 
grenzen handhaven’ (p. 46). Tijdens een debat over wijzigingen van de Vreemdelingenwet 
op 25-10-2011 (week 43) wordt Mauro door GroenLinks-Kamerlid Dibi en D66-Kamerlid 
Schouw genoemd als zaak waarin maatwerk nodig is.  

Nadat minister Leers een dag later in een besloten bijeenkomst met de Tweede Kamer 
bekend maakt dat Mauro het land moet verlaten, wordt er direct een Kamerdebat 
aangevraagd dat een dag later op 27-10-2011 plaatsvindt onder de titel ‘de mogelijke 
uitzetting van een jonge asielzoeker’. Het grootste deel van de oppositie (CU, D66, 
GroenLinks, PvdA, PvdD) verwijt de minister te beperkt gebruik te maken van discretionaire 
bevoegdheid omwille van de gedoogconstructie met de PVV. Zij pleiten vanuit het human 
interestframe dat het inhumaan en onverantwoordelijk is om Mauro uit te zetten naar 
Angola. Hij is geworteld in Nederland en de overheid is hier mede voor verantwoordelijk. 
De SGP wil niet over individuele gevallen debatteren maar de beoordeling hiervan aan de 
discretionaire bevoegdheid van de minister laten. Daarmee schaart de partij zich in het 
debat en bij stemmingen achter het bestuurlijke frame van de het CDA en de VVD. De PVV 
redeneert regelmatig vanuit een bedreigingsframe door inhoudelijk in te gaan op de zaak 
van Mauro en te stellen dat de mensen om hem heen (pleegouders, asieladvocaat en 
belangenorganisaties) opzettelijk leugens hebben verteld en de procedures hebben 
getraineerd. Een verblijfsvergunning als ‘beloning’ hiervoor zal een aanzuigende werking tot 
gevolg hebben.  

Minister Leers licht in het debat toe dat hij de zaak van Mauro zorgvuldig heeft bekeken 
maar dat Mauro geen schrijnend geval is dat hij geen verblijfsvergunning kan bieden. Hij 
benadrukt dat worteling in Nederland geen schrijnendheid betekenen en dat hij een 
moeder heeft in Angola die voor hem kan zorgen (p. 23). ‘Discretionair wil niet zeggen 
willekeurig’ (p. 29). Hij noemt Mauro vaak ‘de heer Manuel’ en objectiveert de casus 
hiermee. Het debat loopt alsnog hoog op en is emotioneel van toon. Mauro en zijn 
naasten zijn op de publieke tribune aanwezig en in de Kamerhandelingen wordt af en toe 
melding gemaakt van applaus of commotie vanaf de publieke tribune. 

De mogelijkheid van een studievisum wordt door het CDA al vroeg in het debat 
voorgesteld. De opppositie neemt hier in eerste instantie geen genoegen mee. Kamerlid 
Gesthuizen licht toe: ‘Wij zouden hiermee stemmen voor een oplossing voor de minister, 
een uitweg, en niet voor maar eerder tegen een oplossing voor Mauro.’ (p. 88). De 
oppositiepartijen die vanuit het human interestframe redeneren willen dat de minister zijn 
discretionaire ruimte gebruikt om Mauro een permanente verblijfsvergunning te bieden. 
Daarnaast willen ze dat er een regeling komt voor kinderen in eenzelfde situatie als Mauro: 
dit zou later bekend komen te staan als het ‘Kinderpardon’. Hiertoe worden verschillende 
moties ingediend door de oppositiepartijen. De oppositieleden houden hun moties aan tot 
de week erna in de hoop dat het CDA-congres van zaterdag 29-10-2011 verandering zal 
brengen in de positie van het CDA. Tijdens de stemming op 1-11-2011 (week 44) worden de 
moties van de oppositie alsnog verworpen. Op 8-11-2011 (week 45) wordt de gewijzigde 
motie van Schouw en Dibi (nu motie Dibi) ter stemming gebracht. Deze motie houdt in dat 
Mauro de machtiging voorlopig verblijf die nodig is voor het verkrijgen van een studievisum 
in Nederland mag afwachten. Het CDA stemt mee met de oppositiepartijen en daarmee 
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wordt de motie aangenomen. Mauro kan voorlopig in Nederland blijven. In latere debatten 
wordt soms terugverwezen naar Mauro als voorbeeld van inhumaan asielbeleid of de 
wankele positie van het CDA in de gedoogconstructie. Op 20-12-2011 (week 51) wordt 
bekend dat minister Leers de aanvraag voor het studievisum voor zijn MBO-opleiding ICT 
heeft ingewilligd. Dit beschouwen we als verandering van het beleidsframe van de casus 
Mauro. Minister Leers gaat mee in een andere oplossing dan hij initieel voorstelde. De 
minister licht dit toe in een brief aan burgers en kinderen in een Kamerstuk van 28-2-2012.  

Op 3-4-2012 (week 14) bevraagt PvdA-Kamerlid Van Dam minister Leers over uitspraken 
over Mauro tegenover journalisten van Trouw en de Telegraaf tijdens een werkbezoek aan 
Angola. De uitspraken van de minister wekten de indruk dat de minister Mauro in verband 
met het afleggen van onjuiste verklaringen na het afronden van zijn studie terug zou sturen 
naar Angola. De minister ontkent dit in antwoorden tijdens het vragenuurtje en in een brief 
aan de Tweede Kamer. In maart 2013 wordt bekend dat Mauro een definitieve 
verblijfsvergunning krijgt in het kader van het Kinderpardon dat dan ondertussen in werking 
is getreden.  

Figuur 4.3 Aandacht op politieke agenda casus Mauro Manuel 
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4.2 Aleksandr Dolmatov 
Verloop media-aandacht 
Aleksandr Dolmatov is een Russische oppositieactivist die in juni 2012 politiek asiel 
aanvraagt in Nederland. Hij stelde bedreigd te worden door de Russische geheime dienst 
FSB. In december 2012 wordt zijn asielaanvraag afgewezen en gaat hij hiertegen in beroep. 
Op 17 januari 2013 (week 3) pleegt hij zelfmoord door zich op te hangen in zijn cel in 
detentiecentrum Rotterdam.  

Een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie brengt op 12-4-2013 (week 15) aan 
het licht dat er door diverse organisaties in de vreemdelingenketen fouten zijn gemaakt in 
deze zaak. Volgens de Inspectie had Dolmatov niet in vreemdelingenbewaring gehouden 
mogen worden en kreeg hij niet de juiste rechtsbijstand. Na een eerdere zelfmoordpoging 
werden geen maatregelen genomen en werden verpleegkundigen hierover onvoldoende 
geïnformeerd waardoor zij besloten hem niet in een observatiecel te plaatsen. Daarnaast 
werd in het computersysteem INDiGO abusievelijk weergegeven dat Dolmatov 
‘verwijderbaar’ (uitzetbaar uit Nederland) was. Later bleek dit vinkje in driehonderd gevallen 
abusievelijk aangegeven te staan.  

Staatssecretaris Teeven gaat naar aanleiding van het rapport door het stof maar stapt niet 
op. Op 18-4-2013 (week 16) vindt het Tweede Kamerdebat naar aanleiding van het rapport 
over de zaak Dolmatov plaats. Het debat duurde van tien uur 's ochtends tot elf uur 's 
avonds inclusief schorsingen. De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden een 
motie van wantrouwen in tegen verantwoordelijk staatssecretaris Teeven. De motie werd 
verworpen met 96 stemmen tegen en 48 voor. De staatssecretaris zegt toe dat hij 
onderzoek zal laten doen naar de vreemdelingenketen en in het bijzonder naar 
vreemdelingendetentie. 

Rond het debat focust mediaberichtgeving vooral op de politieke positie van 
staatssecretaris Teeven maar daarin worden Dolmatov en de gemaakte fouten onder 
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris regelmatig genoemd. Zodoende kan er in veel 
gevallen toch een issue-frame van de casus Dolmatov herkend worden. Na het 
Kamerdebat in week 16 verstomt de media-aandacht. Wanneer in mei 2013 (week 19-22) 
asielzoekers in vreemdelingendetentiecentra Schiphol en Rotterdam in hongerstaking 
gaan, wordt dit regelmatig gelinkt aan de casus Dolmatov. Op deze manier wordt 
gesuggereerd dat er structurele problemen zijn met vreemdelingendetentie (Nieuwsuur 21-
5-2014). 
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Figuur 4.4 Aandacht per mediatype casus Aleksandr Dolmatov 

 

 

Frame-analyse 

Human interestframe: Tragisch incident 
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interestframe met een focus op laakbaar handelen van de Nederlandse staat. De 
probleemdefinitie van dit frame stelt dat Dolmatov - in meer of minder directe mate – 
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0
750
1500
2250
3000
3750
4500
5250
6000
6750
7500

0
50

100
150
200
250
300

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2013

Soc
ial m

edia

Tra
diti

one
le m

edia

Weeknummers
Kranten Opinietijdschriften (x10) TV (x10) Social Media



52 
 

een inschattingsfout van de IND suggereren omdat Dolmatov zou zijn bedreigd door de 
Russische geheime dienst. In het besluit tot uitzetting zou de IND het risico voor Dolmatov 
hebben onderschat en deze beslissing zou hem tot zelfmoord hebben gedreven (e.g. NRC 
22-1-2013). Als framing device worden hierbij passages uit Dolmatov’s verklaringen 
tegenover de IND genoemd waarin hij aangeeft dat de Russische geheime dienst hem 
tevergeefs heeft geprobeerd te rekruteren. Zijn dossier is ingezien door het NRC (26-1-
2013). 

Andere berichten stellen al voorafgaand aan het onderzoeksrapport dat Dolmatov ten 
onrechte in vreemdelingendetentie zit. Dit geeft ook zijn advocaat, Marq Wijngaarden, aan 
(NRC 19-1-2013). Volgens verschillende actoren was Dolmatov ten einde raad omdat hij 
uitgezet zou worden. De conclusies van het onderzoeksrapport van de Inspectie Veiligheid 
en Justitie ondersteunen de probleemdefinitie van dit frame. In de mediaberichtgeving 
wordt weinig tot geen kritiek geleverd op het rapport en blijft dit human interestframe 
populair. Het rapport wordt ‘vernietigend’ en ‘ontluisterend’ genoemd (NOS 20:00 journaal 
1-2-4-2013). 

Als causale narratief wordt in een deel van de berichtgeving verklaard dat Nederland er 
belang bij heeft de goede banden met Rusland te waarborgen en dat dat mogelijk heeft 
meegespeeld in de beslissing tot uitzetting van Dolmatov. Het Nederland-Rusland jaar 2013 
wordt daarbij vaak genoemd als framing device en er wordt gewezen op politieke en 
economische afhankelijkheden. Binnen dit frame wordt de zelfmoord van Dolmatov echter 
wel geframed als incident, een ‘eenmalige blunder’, of ‘unieke samenloop van 
omstandigheden’. 

De belangrijkste betrokkene die dit frame onderscheidt is Dolmatov zelf. Hij wordt binnen 
dit frame als slachtoffer gepresenteerd. Er is veel aandacht voor zijn verleden als activist in 
Rusland, voor zijn toekomstdromen in Nederland en voor het verlies dat zijn moeder 
geleden heeft. Ten tweede wordt er een verantwoordelijke voor zijn dood geframed: het 
IND, staatssecretaris Teeven of de Nederlandse staat als geheel.  

Een oplossingsstrategie blijft binnen dit frame op de achtergrond. De verantwoordelijkheid 
van staatssecretaris Teeven wordt benadrukt, maar omdat het een incidentele fout betreft 
wordt zijn aftreden niet noodzakelijk gevonden. Zijn excuses en de genomen maatregelen 
worden voldoende geacht.  

Bestuurlijk frame: Structurele misstanden vreemdelingendetentie 
Ten slotte ontstaat er naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport van de 
Inspectie Veiligheid en Justitie een bestuurlijk frame. De probleemdefinitie van dit frame 
houdt in dat de zelfmoord van Aleksandr Dolmatov in detentiecentrum Rotterdam geen 
noodlottig incident was (zoals ‘Onzorgvuldig handelen Nederlandse staat’–frame stelt), 
maar slechts een symptoom van structureel falen van het vreemdelingenbeleid. Er worden 
hierbij andere voorbeelden aangehaald van zaken waarin iets mis ging rond 
vreemdelingenbewaring of bij uitzetting. De hongerstakingen in detentiecentra in mei 2013 
worden bijvoorbeeld opgevoerd als bewijs voor structurele misstanden (e.g. Volkskrant 14-
5-2013). Ook komt er een brief van 23-1-2013 naar buiten van tien gedetineerde 
vreemdelingen die op Dolmatov’s afdeling in detentiecentrum Rotterdam verblijven die 
aangeven dat zij angst en stress ervaren en bang zijn voor meer doden. Op 13-3-2013 werd 
deze brief door SP-Kamerlid Gesthuizen aan de staatssecretaris overhandigd (Vaste 
Commissie Veiligheid en Justitie 13-3-2013).  
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Er wordt gesteld dat er sprake is van een ‘systeemfout’ als gevolg van hardvochtig 
technocratisch vreemdelingenbeleid waarvoor staatssecretaris Teeven verantwoordelijk is. 
Deze probleemdefinitie wordt ondersteund door gegevens over driehonderd andere 
gevallen waarin een vinkje in het computersysteem onterecht op ‘verwijderbaar’ stond. 
Ook werd bekend dat er sinds 2011 zeven gevallen zijn voorgekomen waarin een 
vreemdeling onterecht werd uitgezet en na oordeel van de rechter moest worden 
teruggehaald (NRC 18-4-2013). Het ‘verkeerde vinkje’ wordt als framing device symbolisch 
voor dit frame.  

De belangrijkste betrokkene binnen dit frame is staatssecretaris Teeven die 
verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid. Het vreemdelingenbeleid zou bij deze 
‘hardliner’ of ‘crimefighter’ in verkeerde handen zijn. De uitvoerende organisatie IND wordt 
daarnaast als ‘ambtelijk onverschillig’ of ‘technocratisch’ geframed. Op 18-4-2013 komt in 
de media dat staatssecretaris Teeven’s vriendin bij de IND werkt (AD 18-4-2013). Hoewel 
het ministerie meteen meldt dat zij niet betrokken was bij zaak-Dolmatov wordt dit toch 
met argwaan bekeken.  

De oplossingsstrategie die binnen dit frame wordt voorgesteld is dat staatssecretaris 
Teeven moet opstappen en dat het vreemdelingenbeleid humaner gemaakt moet worden. 
Uiteindelijk wordt dit in het Kamerdebat van 18-4-2013 onvoldoende aannemelijk geacht 
en kan de staatssecretaris aanblijven.  

Figuur 4.5 Media-aandacht per frame casus Aleksandr Dolmatov 
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stof maar reageert hij niet direct naar de media. Wat betreft de roep om veranderingen in 
het vreemdelingenbeleid doet hij aan externalisering  van dit bredere onderwerp en 
probeert hij de aandacht bij de zaak-Dolmatov als incident te houden.  

Sharon Gesthuizen, Linda Voortman en andere oppositieleden 
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten naar de zelfmoord van Dolmatov betrachten 
verschillende oppositieleden ‘upscaling’, een vorm van issue-connectie naar het bredere 
vreemdelingenbeleid. Door te bepleiten dat de fouten in de zaak Dolmatov geen incident 
waren, pogen zij een beleidsverandering te bewerkstelligen. Naast dat dit gedaan wordt in 
Kamervragen en –debatten, doen leden van de oppositiepartijen dit ook door het 
bestuurlijke frame te propageren in de media. Dit doen met name Sharon Gesthuizen van 
de SP en Linda Voortman van GroenLinks, maar ook andere leden van oppositiepartijen. 
Inzake Dolmatov schaart de PvdA zich achter de staatssecretaris maar wanneer 
vreemdelingendetentie als geheel ter discussie komt te staan, toont de PvdA zich kritisch 
ten aanzien van het huidige beleid. 

Moeder van Dolmatov en mede-activisten 
De moeder van Aleksandr Dolmatov, Ljoedmila Doronina of ook wel Ljoedmila Nikolajevna 
genoemd, laat zich door verschillende Nederlandse media interviewen over de dood van 
haar zoon. Vanzelfsprekend is ze in rouw en brengt ze elementen van personificatie in het 
verhaal. Zij noemt hem bijvoorbeeld bij zijn koosnaam ‘Sasja’. Ze vertelt dat hij vocht tegen 
onrecht en hield van Nederland. Ook bevriende activisten van Dolmatov uit Rusland 
waaronder Edoeard Limonov, leider van ‘Een Ander Rusland’, doen dit. Daarnaast schrijft 
Dolmatov’s moeder een brief aan Koningin Beatrix waarin zij oproept tot een onderzoek 
naar de zelfmoord van haar zoon. Hiermee doet ze aan mobilisatie. 

Gertjan Bos en Alex Brenninkmeijer 
Het bestuurlijke frame wordt gevoed door enkele belangrijke actoren die als onafhankelijk 
expert worden aangehaald in de mediaberichtgeving en aan frame manipulatie  doen. Ten 
eerste de voorzitter van de Inspectie Veiligheid en Justitie Gertjan Bos betrokken bij het 
onderzoek naar Dolmatov die geciteerd wordt met zijn stelling dat het niet uitgesloten is 
dat technische fouten die speelden bij de zaak Dolmatov bij meer vreemdelingen zijn 
voorgekomen (NRC 17-4-2013). Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer wordt 
aangehaald omdat hij al eerder een rapport publiceerde over de onmenselijkheden van 
vreemdelingenbewaring (NRC 15-4-2013). Kritiek van deze ‘onafhankelijke experts’ krijgt 
meer aandacht in mediaberichten dan die van de ‘geijkte’ belangenorganisaties 
VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
(LOS)/Meldpunt Vreemdelingen die zich al langer kritisch tonen over 
vreemdelingendetentie.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Op 22-1-2013 (week 4) stelt PvdA-Kamerlid Arib de eerste Kamervragen over de zelfmoord 
van Dolmatov en de rol van het handelen van de IND hierin toen hij werd overgeplaatst 
naar vreemdelingenbewaring. Ook wordt in enkele debatten van de Commissie voor 
Veiligheid en Justitie door verschillende Kamerleden aan de zaak Dolmatov gerefereerd en 
de staatssecretaris gevraagd naar de rol van zijn uitvoerende organisaties. Dit alles heeft de 
framing van ‘onzorgvuldig handelen Nederlandse staat’ maar is nog voorzichtig in de 
conclusies.  
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De aandacht op de politieke agenda blijft in vergelijking met de media-aandacht beperkt. 
Dit komt waarschijnlijk door het gegeven dat staatssecretaris Teeven reeds daags na de 
dood van Dolmatov een onderzoek aankondigde (cf. NRC 19-01-2013) en er op een later 
moment debat zou volgen over de uitkomsten hiervan. In antwoorden op vragen van 
Kamerleden legt de staatssecretaris uit waar het onderzoek zich op zal richten, maar nog 
niet op mogelijke resultaten en gevolgtrekkingen. Hij onthoudt zich nog van het framen 
van de gebeurtenis. 

Op 12-4-2013 stuurt de staatssecretaris het onderzoeksrapport van de Inspectie Veiligheid 
en Justitie met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer. In deze brief neemt de 
staatssecretaris de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis op zich. Hij biedt de moeder 
van Dolmatov een schadevergoeding aan en neemt verschillende aanbevelingen uit het 
rapport over.  

Het plenaire debat naar aanleiding van het onderzoeksrapport over de zaak Dolmatov vindt 
plaats op 18-4-2013 (week 16). De motie van wantrouwen tegenover staatssecretaris 
Teeven wordt onvoldoende gesteund. De uitkomst van het debat is het nemen van 
maatregelen in de vreemdelingenketen om een dergelijk incident in de toekomst te 
voorkomen. De staatssecretaris wil tijdens het debat niet toegeven aan het bestuurlijke 
frame van de oppositie (met name SP, CU, GroenLinks, D66) en blijft benadrukken dat het 
om een incident gaat en dat het vreemdelingenbeleid reeds humaan is ‘streng maar 
rechtvaardig’. Ook de regeringspartij PvdA bij monde van Kamerlid Recourt sluit zich op het 
punt van humaniteit bij de oppositiepartijen aan. Uiteindelijk zegt de staatssecretaris een 
onafhankelijk onderzoek naar de vreemdelingenketen toe en heeft er beleidsimpact 
plaatsgevonden toen het frame van onzorgvuldig handelen werd overgenomen. 

Na het Kamerdebat verstomt de politieke- en beleidsaandacht voor de casus Dolmatov 
grotendeels maar er wordt af en toe aan de casus Dolmatov gerefereerd bij andere 
debatten over de vreemdelingenketen. D66-Kamerlid Schouw stelt op 2-5-2013 
Kamervragen over intimidatie bij vreemdelingen in Nederland door buitenlandse overheden 
en noemt hierbij ook de vraag of er bij Aleksandr Dolmatov sprake was van intimidatie door 
de Russische geheime dienst. De staatssecretaris geeft aan dat dit is onderzocht, maar dat 
de uitkomst van dit onderzoek de regering geen aanleiding heeft gegeven tot het treffen 
van maatregelen. 
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Figuur 4.6 Aandacht op politieke agenda casus Aleksandr Dolmatov 
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4.3 Abdul Ghafoor Ahmadzai 
Verloop media-aandacht 
De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai die voor de Nederlandse legermissie in 
Uruzgan werkte verscheen voor het eerst in de media op 12-8-2014 (week 33). De casus 
wordt in de media geïntroduceerd door NRC journalist Emilie van Outeren die het verhaal 
van Ahmadzai publiceert als voorpaginanieuws. Ahmadzai vertelt daarin dat zijn 
asielverzoek in Nederland niet in behandeling wordt genomen en dat hij daarom 
gedwongen moet terugkeren naar Afghanistan. Uit vrees voor zijn persoonlijke veiligheid 
was hij in oktober 2010 Afghanistan ontvlucht en in juni 2014 kwam hij naar Nederland. Hij 
deed eerder een asielaanvraag in Noorwegen die is afgewezen. Op basis van de Dublin-
verordening die stelt dat asielzoekers slechts in één Europees land een asielaanvraag 
mogen doen, heeft de IND zijn aanvraag niet in behandeling genomen. Ahmadzai is tegen 
deze beslissing in beroep gegaan met advocaat Wil Eikelboom.  

Begin augustus 2014 oordeelt de rechter in het voordeel van de IND. Het IND onderneemt 
stappen om Ahmadzai over te dragen aan Noorwegen. Noorwegen zal vervolgens op basis 
van de afgewezen asielaanvraag zijn uitzetting naar Afghanistan in gang zetten. De 
aangekondigde uitzetting in een fax van de Dienst Terugkeer en Vertrek op 3-9-2014 (week 
36) wordt door Ahmadzai’s advocaat in de media gebracht. Het ministerie laat in reactie 
weten dat de fax een ambtelijke fout betreft. Inmiddels heeft de aandacht voor Ahmadzai’s 
verhaal geleid tot Kamervragen en Ahmadzai zal niet worden overgedragen aan 
Noorwegen zolang de Kamervragen over hem niet beantwoord zijn.  

Op 19-9-2014 (week 38) maakt staatssecretaris Teeven bekend dat Ahmadzai alsnog aan 
Noorwegen zal worden overgedragen. Naar aanleiding van deze aankondiging vragen D66 
en SP een Kamerdebat aan. Dit werd geblokkeerd door de coalitie in de 
procedurevergadering van 24-9-2014. Volgens regeringspartijen PvdA en VVD moet de 
Tweede Kamer niet spreken over individuele gevallen. D66 Kamerlid Sjoerdsma bekritiseert 
de coalitiepartijen in de media voor het weigeren van een debat (Volkskrant, AD, NRC 26-9-
2014; Twitter 24-9-2014). Een dag later stemt de PvdA alsnog in met een debat over de 
bescherming van tolken in algemene zin.  

In dit debat op 26-9-2014 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Teeven de IND alsnog 
opdracht om de zaak van Ahmadzai in behandeling te nemen (week 39). Op 23-4-2015 
wordt bekend dat Ahmadzai een A-status heeft gekregen en in Nederland mag blijven. Dit 
vond plaats onder de nieuwe staatssecretaris Dijkhoff. 
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Figuur 4.7 Aandacht per mediatype casus Abdul Ghafoor Ahmadzai 

 

Frame-analyse 

Human interestframe:‘Wederkerigheid’ 
Het frame dat rond deze casus domineert is een human interestframe met als kern 
‘wederkerigheid’. Dit klinkt bijvoorbeeld door in de NRC krantenkop ‘Hij hielp ons, wij 
hielpen hem niet’ (NRC 12-09-2014). Er wordt een contrast gemaakt tussen de relatie van 
de Nederlandse overheid en Ahmadzai tijdens en na zijn dienstverband. Eerst maakt het 
Nederlandse leger dankbaar gebruik van zijn diensten, daarna wordt zijn asielaanvraag niet 
in behandeling genomen: ‘stank voor dank’ (Twitter 14-08-2014; 19-9-2014; 25-9-2014). Er 
wordt een beroep gedaan op de morele verantwoordelijkheid van de Nederlandse 
overheid. 

De probleemdefinitie van dit frame stelt dat het niet in behandeling nemen van Ahmadzai’s 
asielaanvraag in Nederland voor hem een wisse dood in Afghanistan betekent. Hierbij 
wordt veelvuldig als framing device de dood van Ahmadzai’s broer naar voren gebracht. 
Volgens Ahmadzai is hij vermoord door de Taliban toen ze hem voor de voormalige 
legertolk aanzagen. Op social media ontstaat veel verontwaardiging wanneer de 
uitzettingsdatum van Ahmadzai naar Noorwegen bekend wordt en wanneer blijkt dat de 
coalitie een Tweede Kamerdebat over Ahmadzai blokkeert. Geredeneerd wordt dat lokale 
tolken een vluchtelingenstatus verdienen, omdat zij hun leven waagden voor Nederland. 

De causale narratief van dit frame is dat wanneer Ahmadzai niet eerder in Noorwegen asiel 
had aangevraagd had, hij in Nederland waarschijnlijk asiel had gekregen op basis van de 
regelgeving voor bescherming van defensiepersoneel. Dat Ahmadzai eerder in Noorwegen 
asiel heeft aangevraagd was een verkeerde inschatting toen hij in een noodsituatie zat na 
een lange vlucht uit Afghanistan. Het frame stelt dat zijn asiel daar is afgewezen omdat hij 
niet in dienst was bij de Noorse defensie. Dat Nederland zijn asielaanvraag op basis van de 
Dublinverordening niet wil behandelen wordt beoordeeld als een rigide houding. In 
bijzondere individuele gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden, maar dit 
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wordt voor Ahmadzai niet gedaan. Dit is in strijd met een eerdere uitspraak van minister 
Hennis dat ‘mensen die in levensgevaar verkeren omdat zij voor de Nederlandse missie 
gewerkt hebben, op steun moeten kunnen rekenen’ (NRC 20-9-2014).  

Door onder andere de militaire vakbond AFMP wordt beargumenteerd dat het Nederlandse 
asielbeleid voor defensietolken als geheel te kort schiet: in veel Europese landen bestaat er 
een collectieve regeling waar het in Nederland van geval tot geval wordt bekeken. 
Wanneer het ministerie spreekt over een ‘ambtelijke fout’ rond de geplande uitzetting van 
Ahmadzai versterkt dit het beeld dat het beleid niet op orde is. Ook wordt het feit dat 
Ahmadzai herkenbaar in beeld was tijdens een BBC reportage over de Nederlandse missie 
als fout aan Defensie toegeschreven. Er wordt een issueconnectie gemaakt met het 
‘verkeerde vinkje’ in de casus Dolmatov en met de zaak van Hasan Nuhanovic, die als tolk 
werkte voor Dutchbat in Srebrenica, wiens familie werd vermoord nadat zij steun zochten 
bij de Nederlandse defensiebasis. Dergelijke issueconnecties worden gemaakt om het 
argument te ondersteunen dat de Nederlandse bescherming van defensietolken niet op 
orde is en de keuze om de aanvraag niet in behandeling te nemen rigide is. Ook wordt 
genoemd dat defensiepersoneel dat steun voor Ahmadzai wil uitspreken wordt 
geïntimideerd (social media en EenVandaag 25-9-2014).  

De betrokkene die binnen dit frame wordt onderscheiden is in de eerste plaats Ahmadzai 
zelf. Hij wordt geframed als een verwesterde Afghaan die loyaal was aan de Nederlandse 
missie in Afghanistan. Persoonlijke beelden en interviews (e.g. NRC 12-8-2014; EenVandaag 
14-8-2014) zorgen voor personificatie van de casus. Naargelang de discussie vordert 
worden defensietolken of lokaal defensiepersoneel als groep geframed als betrokkenen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door de militaire vakbond AFMP en in sommige berichtgeving 
naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat op 26-9-2014. Door te verzoeken tot een 
Kamerdebat over defensietolken in het algemeen, in plaats van over de individuele casus 
Ahmadzai, werd de casus door de regeringscoalitie onbedoeld verbreed naar een grotere 
groep en won deze aan belang.  

De oplossing die wordt voorgesteld is in ultimo dat Ahmadzai asiel moet krijgen in 
Nederland. Hiertoe wordt voorgesteld dat de asielaanvraag van Ahmadzai door Nederland 
behandeld moet worden – ofwel als individuele uitzondering, ofwel als collectieve regeling. 
Bij het pleiten voor een collectieve regeling wordt richting het einde van de casus als 
framingstrategie vaak geëxtrapoleerd naar toekomstige gevallen: bij gebrek aan 
bescherming zal de Nederlandse defensie bij toekomstige missies geen lokale tolken meer 
bereid kunnen vinden. Dit zal toekomstige missies schaden. 

Bestuurlijk frame: Beroep op Dublinverordening 
Het human interestframe domineert in de mediaberichtgeving. Een counterframe is 
welhaast afwezig in de mediaberichtgeving. In de meeste berichten wordt kort aandacht 
besteed aan een tweede, onderliggend frame. Dit bestuurlijke frame is zelden dominant in 
mediaberichtgeving en wordt beperkt uitgewerkt in reasoning en framing devices. Het 
wordt ook niet actief gepropageerd in de mediaberichtgeving door actoren. Slechts 
indirect worden besluiten van staatssecretaris Teeven uit kamerbrieven aangehaald die 
gebaseerd zijn op deze framing. Hij reageert niet direct op de casus tegenover de media.  

Dit bestuurlijk frame stelt dat Nederland volgens de regels van de Dublinverordening heeft 
gehandeld in het niet behandelen van de asielaanvraag van Ahmadzai. Dit wordt bevestigd 
door de uitspraak in hoger beroep. De betrokkene binnen dit frame is tevens Ahmadzai. Er 
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wordt niet op zijn persoonlijke situatie en militaire diensten in gegaan. In plaats daarvan 
focust media-aandacht zich op zijn asielaanvraag. Staatssecretaris Teeven stelt dat hij er op 
vertrouwt dat Noorwegen zijn aanvraag zorgvuldig behandeld heeft (NRC 20-9-2014). 
Verschillende media noemen dat Ahmadzai eerder ook in Duitsland asiel heeft 
aangevraagd (e.g. Volkskrant 14-10-2014) waarmee de suggestie gewekt dat hij aan het 
‘shoppen’ was voor asiel.  

Daarnaast berichten media dat er hiaten zitten in Ahmadzai’s asieldossier. Het is onduidelijk 
of en wanneer zijn broer is overleden en hoezeer de situatie voor hem in Afghanistan in 
2010 dreigend is (Telegraaf 14-10-2014). Als oplossingsstrategie wordt voorgesteld dat 
Ahmadzai volgens procedure zal moeten terugkeren naar Noorwegen.  

Figuur 4.8 Media-aandacht per frame casus Abdul Ghafoor Ahmadzai 

 

Actoren en framingstrategieën 

Ahmadzai en zijn advocaat Wil Eikelboom 
Ahmadzai en zijn advocaat hebben een belangrijke rol gespeeld in de framing van de 
mediabeeldvorming. Hiermee hebben ze de framing vanuit het ministerie verzwakt (frame-
manipulatie). Zij hebben de media gevoed met informatie rond nieuwe ontwikkelingen in 
de zaak en met persoonlijke beelden en verhalen (personificatie ). Ahmadzai’s advocaat Wil 
Eikelboom komt op een optreden in Pauw (26-9-2014) na weinig in de traditionele media. 
Op social media pleit hij wel actief voor de zaak van zijn cliënt en brengt hij nieuwe 
informatie in de discussie zoals de fax over de voorgenomen uitzetting. Het feit dat 
Ahmadzai voor de Nederlandse missie heeft gediend levert brede steun op voor zijn zaak. 
Zelfs onder actoren die normaliter een restrictief asielregime bepleiten zoals bloggers van 
GeenStijl en Joshua Livestro. Ook verschijnen er relatief veel lezersbrieven in de kranten die 
steun aan Ahmadzai en vooral schande van de Nederlandse regering uitspreken.  

De strategie van mobilisatie wordt ingezet om een verblijfsvergunning voor Ahmadzai te 
bepleiten. De casus Ahmadzai krijgt grote aandacht op social media waar verschillende 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3
% Human Interest % Bestuurlijk % Anders



61 
 

bekende Nederlanders steun voor hem uitspreken (o.a. Malou van Hintum, Peter R. De 
Vries, Jan Slagter, Eric Corton en Sanne Wallis de Vries). De Rotterdamse Anneke van Dijk 
(tevens GroenLinks lid Gebiedscommissie Prins Alexander) start een online petitie. Deze 
werd veel gedeeld. Bijvoorbeeld: ‘@malouvh: ALARM! Dienst Terugkeer en Vertrek heeft op 
3 SEPT n VLUCHT NAAR OSLO geboekt vr #AHMADZAI. Teken ajb de petitie! 
http://t.coâ€¦’ De petitie levert 18191 handtekeningen op. 

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma 
Kamerlid Sjoerdsma wordt als een belangrijke voorstander van het human interestframe in 
de media aangehaald. In de meeste gevallen betreft dit zijn woorden uit Kamervragen en. 
Hij verschijnt dus in de media via de framing die hij op de politieke agenda plaatste. Door 
de casus Ahmadzai op de politieke agenda te zetten biedt hij legitimatie aan traditionele 
media om over dit onderwerp te schrijven. De casus is dan van een persoonlijk pleidooi 
verworden tot tevens een politiek twistpunt. In andere gevallen wordt Sjoerdsma ook direct 
in de media geciteerd of Twittert hij zelf over de casus. Als Tweede Kamerlid en voormalig 
diplomaat in Afghanistan neemt hij een rol van expert op zich in deze casus en betracht 
hiermee frame-manipulatie  met een andere blik op de casus.  

Militaire vakbond AFMP – Anne Marie Snels 
De militaire vakbond spreekt zich bij monde van voorzitter Anne Marie Snels in traditionele 
en sociale media regelmatig uit over de casus Ahmadzai (AD; NRC; Volkskrant 15-8-2014). 
Zij pleit dat Defensie buitenlandse tolken in Nederlandse dienst maximaal moet 
beschermen en roepen op tot een ‘tolkenpardon’ (Twitter 14-8-2014; NRC; Volkskrant 15-
9-2014). Hiermee wordt issue-connectie  gemaakt met het kinderpardon dat naar 
aanleiding van de casus Mauro in het leven is geroepen. Op Twitter roept zij op tot het 
tekenen van de online petitie. Hiermee doet Snels aan mobilisatie.  

Staatssecretaris Teeven 
Staatssecretaris Teeven verdedigde het bestuurlijke frame slechts op passieve wijze en 
zette geen strategieën van positieve feedback in om dit frame onder de aandacht te 
brengen. In reactie op het human interestframe reageren hij en het ministerie met non-
respons. Na aanvraag van het debat over de zaak Ahmadzai wordt in eerste instantie 
externalisatie toegepast door het debat alleen met minister Hennis van Defensie te laten 
plaatsvinden (AD 26-9-2014). Betreffende het aangevraagde Kamerdebat over de casus 
Ahmadzai reageerde de regeringscoalitie middels objectivering door geen debat over de 
individuele casus te willen voeren. In plaats van debat over een individuele casus stellen zij 
een debat over bescherming voor defensietolken in het algemeen voor. Uiteindelijk heeft 
dit niet de gewenste werking van negatieve feedback omdat het de casus juist verbreedt.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
De casus Ahmadzai appelleert aan discussie over de (na)zorg en bescherming voor 
Afghaanse tolken eerder dat jaar. Een aantal tolken eist een schadevergoeding van het 
Ministerie van Defensie (Nieuwsuur 1-6-2014). Hier wordt al eerder aan gerefereerd in de 
Veteranennota (3-6-2014) en een brief van de minister van Defensie (1-7-2014). Er bestond 
reeds een politieke voedingsbodem voor deze casus. De aandacht hiervoor was geluwd 
maar met de casus Ahmadzai komt het werkgeverschap van Defensie opnieuw ter 
discussie te staan rond een concrete en persoonlijke casus.  
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De casus Ahmadzai komt in augustus 2014 (week 32, 34) voor het eerst op de politieke 
agenda door Kamervragen door Sjoerd Sjoerdsma en andere D66-fractieleden. Zij 
verwijzen naar artikelen in NRC en de Telegraaf en naar een eerdere belofte voor 
bescherming van Afghaanse Tolken door minister Hennis. Week 41 is er de meeste 
politieke aandacht voor Ahmadzai in het debat over bescherming van tolken. Tijdens dat 
debat worden vijf moties ingediend. Alleen de motie van PvdA-Kamerlid Eijsink voor een 
evaluatie van het beleid rond het inhuren van lokaal personeel wordt aangenomen.  

Het beleidframe van de casus Ahmadzai is veranderd gedurende de loop van deze casus. 
De voorgenomen overdracht van Ahmadzai aan Noorwegen is eerst naar aanleiding van 
lopende Kamervragen uitgesteld en vervolgens afgeblazen. Op 26-9-2014 (week 39) maakt 
de staatssecretaris bekend dat de asielaanvraag van Ahmadzai alsnog behandeld zal 
worden door de IND. De staatssecretaris motiveert dit besluit niet maar licht toe dat hij tot 
dit besluit is gekomen na een telefoongesprek met zijn Noorse ambtgenoot. Hij refereert 
niet aan media-aandacht of politieke aandacht voor de casus. Tevens is het niet duidelijk of 
het verhoogde dreigingsniveau voor Afghaanse tolken volgens het nieuwe ambtsbericht 
van het ministerie van Buitenlandse zaken (17-9-2014) heeft meegespeeld in dit besluit.  

Figuur 4.9 Aandacht op politieke agenda casus Abdul Ghafoor Ahmadzai 
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4.4 Dennis Butera 
Verloop media-aandacht 
Dennis komt op 19-11-2013 (week 47) voor het eerst in het nationale mediaberichtgeving 
(Telegraaf; Jeugdjournaal). Wijkbewoners en (ouders van) klasgenoten zijn in actie 
gekomen tegen de dreigende uitzetting van de achtjarige Dennis met zijn moeder en 
zusje. Zij lanceerden een website met petitie: 
https://sites.google.com/site/laatdennishierblijven/home Dennis komt niet in aanmerking 
voor het Kinderpardon. Hiervoor moet hij minimaal vijf jaar onder Rijkstoezicht hebben 
gestaan, oftewel in een asielzoekerscentrum hebben gewoond. In 2008 hebben Dennis en 
zijn moeder opvang gezocht bij een kerkelijke instantie wegens dreigende uitzetting. In 
2011 zijn zij weer in een asielzoekerscentrum gaan wonen. Daarom voldoet hij niet aan 
deze voorwaarde.  

In eerste instantie berichten de media dat Dennis uitgezet zal worden naar Burundi. Op 27-
11-2013 (week 48) komt in de media dat de moeder van Dennis gelogen heeft over haar 
herkomstland en ze uitgezet dreigen te worden naar Kenia. De IND maakt bekend dat dit 
geen rol speelt in het besluit over uitzetting. In eerste instantie zou het gezin worden 
overgeplaatst naar het Friese Bergum in afwachting van uitzetting. Op 28 november 2013 
wordt bekend dat zij mogen verblijven in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. De 
ChristenUnie heeft tijdens het debat van 20-11-2013 (week 47) een motie ingediend dat 
Dennis en zijn gezin de uitspraak in Utrecht konden afwachten maar deze werd verworpen. 

Dennis’ moeder is in hoger beroep gegaan tegen de uitzetting. Dit zou in maart 2014 
worden behandeld. Op 4-12-2013 (week 49) wordt bekend dat Dennis en zijn gezin de 
uitspraak van rechter mogen afwachten in Utrecht. Zij moeten zich wekelijks melden bij de 
vreemdelingenpolitie. Op 24-1-2014 (week 4) maakt staatssecretaris Teeven bekend dat 
Dennis en zijn moeder en zusje een verblijfsvergunning krijgen.  

Figuur 4.10 Aandacht per mediatype casus Dennis Butera 
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Frame-analyse 

Human interestframe: Dennis wordt onterecht uitgezet 
Bij het human interestframe wordt de op handen zijnde uitzetting van Dennis als probleem 
gedefinieerd. Er wordt meermalen ingegaan op het leed dat dit voor Dennis persoonlijk 
betekent. Er wordt geschreven hoe hij huilend afscheid moest nemen van klasgenootjes en 
naar voor hem onbekend land moet gaan. Daarnaast wordt ingegaan op het woede en het 
verdriet van de lokale gemeenschap waar Dennis deel van uitmaakt. Interessant is dat de 
uitzetting van zijn moeder en zusje niet geproblematiseerd worden. De weerstand tegen 
de uitzetting door de lokale gemeenschap vormt de aanleiding voor de media-aandacht. 
Woordvoerders van de lokale gemeenschap zoals Christa van Wijnbergen, de 
schooldirecteur en klasgenoten worden aan het woord gelaten om te pleiten tegen de 
uitzetting van Dennis. Als statistisch ‘bewijs’ voor lokale steun wordt vaak het aantal 
handtekeningen voor de petitie tegen uitzetting genoemd.  

De regelgeving van het Kinderpardon wordt als reden voor Dennis’ dreigende uitzetting 
genoemd. Dennis valt net buiten de regeling omdat hij niet vijf jaar onder Rijkstoezicht 
heeft gestaan. Vanuit dit frame wordt beargumenteerd dat deze regel in de casus Dennis 
zijn doel voorbij schiet. De advocaat van de familie Gerben Dijkman zegt dat de regel 
bedoeld is om aan te tonen dat het kind de hele periode in Nederland is geweest. Dat was 
bij Dennis het geval en er zijn andere manieren die dit aantoonbaar maken. Dit frame ziet 
formalisme in de uitvoering van het Kinderpardon als verklaring dat Dennis wordt uitgezet. 
Ook zet de advocaat vraagtekens bij de ‘haast’ van de IND: zit er soms meer achter dat er 
in de casus Dennis zo ‘overhaast’ gehandeld wordt? (Volkskrant 26-11-2013) 

Dennis staat als betrokkene centraal in dit frame. Dennis wordt geframed als in Nederland 
geboren en gewortelde jongen. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ‘framing 
devices’ die dit beeld van Dennis bevestigen. Er wordt gerefereerd aan zijn school en klas 
‘groep vijf’, zijn hobby voetballen en hardlopen en de voetbalvereniging PVC. Deze framing 
devices bevestigen het beeld dat Dennis een doorsnee Nederlandse jongen is. Vaak wordt 
genoemd dat hij acht jaar is en wordt hij ‘jongetje’ of zelfs ‘knulletje’ genoemd om zijn 
onschuld in deze zaak te benadrukken. Dit gebeurt expliciet wanneer de leugen over het 
herkomstland van zijn moeder naar voren komt. Dan wordt benadrukt dat Dennis hier niets 
mee te maken had. Staatssecretaris Teeven wordt geframed als bureaucraat die blindelings 
de regels volgt en ongevoelig is voor persoonlijke aspecten van de casus. 

Als oplossingsrichting propageert dit frame dat aan Dennis een verblijfsvergunning moet 
worden verleend omdat hij in feite voldeed aan de voorwaarden van het Kinderpardon 
maar door zijn moeders beslissingen niet als zodanig geregistreerd stond. Wanneer Dennis 
in januari een verblijfsvergunning ontvangt via een besluit van staatssecretaris Teeven wordt 
dit vanuit dit frame als positief beoordeeld. Op een beleidsmatig niveau wordt door 
sommige actoren die dit frame propageren beargumenteerd dat het kinderpardon moet 
worden herzien en zodat Dennis en meer van dergelijke casus er een verblijfsvergunning 
door verleend krijgen. Op social media wordt in enkele gevallen een bestuurlijke stap naar 
een oplossing gepropageerd: bijvoorbeeld dat het Kabinet moet opstappen naar aanleiding 
van het handelen in de casus Dennis, of men roept op om op een bepaalde partij te 
stemmen om te zorgen dat Dennis in Nederland kan blijven.  
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Bestuurlijk frame: Grensgevallen bij het Kinderpardon als onvermijdelijke realiteit 
Rond deze casus bestaat een bestuurlijk counterframe. Volgens de probleemdefinitie van 
dit frame is er sprake van een grensgeval dat buiten het kinderpardon viel. Dit is vanuit dit 
frame geredeneerd een bittere, maar onvermijdelijke realiteit van vreemdelingenbeleid. Als 
framing device wordt in een artikel statistische informatie getoond van het aantal 
aanvragen voor het Kinderpardon, het aantal dat is gehonoreerd en het aantal casus waarin 
het verzoek is afgewezen. Er wordt gesteld dat veel kinderen door het Kinderpardon 
mogen blijven, maar er ook altijd een aantal grensgevallen zal blijven bestaan.  

Als causale narratief wordt de media-aandacht en de lokale lobby voor Dennis centraal 
gesteld. Dit wordt als onwenselijk beschouwd voor zowel Dennis persoonlijk als voor de 
toelatingsprocedures. Er wordt betoogd dat lokale betrokkenen en de media selectief zijn 
in welke individuele gevallen zij aandacht schenken en wie niet. Alleen ‘aantrekkelijke’ 
asielzoekers zoals Dennis krijgen steun en aandacht, terwijl er nog veel meer schrijnende 
gevallen bestaan die genegeerd worden. Media-aandacht voor de individuele 
vreemdelingen schadelijk is omdat zij slechts een speelbal of product zijn waar de media 
kort gebruik van maakt. Er wordt gesproken in termen van ‘media-oorlog’ of ‘strijd om 
Mauro’ waarbij het individu slachtoffer wordt. Daarnaast wordt gesteld dat het de 
procedures ondergraaft omdat de overheid alle individuele gevallen autonoom en gelijk 
moet beoordelen. Ook wordt beargumenteerd dat de media vrijwel altijd verslag doen op 
basis van het verhaal van de individuele vreemdeling. Hierbij wordt dus maar een kant van 
het verhaal getoond waarbij regelmatig sprake is van onjuistheden. 

De centrale actor bij dit frame is staatssecretaris Teeven. Dennis komt slechts marginaal in 
beeld en wordt in redelijk onpersoonlijke termen als ‘randgeval’ en ‘asielzoeker’ besproken. 
De verantwoordelijk bewindspersoon Fred Teeven (maar ook zijn voorgangers) wordt als 
‘slachtoffer’ neergezet omdat hij zijn professionaliteit moet bewaren onder druk van het 
media-offensief. Er wordt betoogd dat beslissingen over schrijnende gevallen altijd heel 
moeilijk zijn en afgewogen worden gemaakt. Er wordt gesteld dat media – op basis van 
incomplete en soms onjuiste informatie – onnodig veel druk op deze beslissingen leggen. 
Bewindslieden moeten weerstand bieden aan deze mediadruk omdat dit niet tot 
voorkeursbehandeling mag leiden. Ze moeten hun professionaliteit waarborgen. Wanneer 
er onjuiste informatie in de mediaberichtgeving leeft, kan dit door de bewindspersonen niet 
gecorrigeerd worden omdat zij geen persoonlijke details over de zaak naar buiten mogen 
brengen. Ze zijn met handen en voeten gebonden. Welke beslissing ze ook nemen, ze zijn 
in de ogen van de media altijd de boeman: wanneer ze iemand uitzetten of wanneer ze 
iemand alsnog een verblijfsvergunning verlenen. Dan zijn ze ‘door de knieeen gegaan’ en 
hebben ze toegegeven aan de asiellobby.  

De oplossingsstrategie die vanuit dit frame wordt voorgesteld is dat bewindslieden in hun 
handelen niet moeten toegeven aan mediadruk. De gebruikelijke procedures moeten 
worden gevolgd. In de casus Dennis gaat het bijvoorbeeld om het afwachten van de 
uitspraak in de beroepsprocedure van Dennis’ moeder. Dennis werd de mogelijkheid 
geboden om die uitspraak in zijn huidige woonplaats af te wachten. Wel wordt gesteld dat 
‘buigen’ voor media-druk of zelfs het verruimen van het Kinderpardon niets oplost. Er wordt 
betoogd dat er altijd grensgevallen zullen blijven bestaan en dat succes in één casus een 
groot aantal nieuwe casus zal opleveren die de media opzoeken. Dit is een pervers effect. 
In plaats daarvan wordt betoogd dat debat in de Tweede Kamer niet langer moet gaan over 
individuele gevallen maar over algemene principes van het beleid.  



66 
 

Figuur 4.11 Media-aandacht per frame casus Dennis Butera 

 

Actoren en framingstrategieën 

Lokale gemeenschap 
Hiertoe behoren de actievoerende klasgenoten, ouders van klasgenoten en andere 
betrokken bewoners uit Oog in Al. Een aantal belangrijke woordvoerders naar de media toe 
zijn Christa van Wijnbergen, moeder van klasgenootje Marten en politicoloog; Moeder van 
klasgenootje Marijke Mensink en Lex de Goeij, schooldirecteur van de St. 
Dominicusschool. Zij betrachten personificatie in de framing van de casus Dennis. Ook 
advocaat Gerben Dijkman van de moeder van Dennis in de beroepsprocedure staat de 
media op verschillende momenten te woord. Opvallend genoeg is de moeder van Dennis 
geen actor in de discourse coalitie rond het human interestframe. Ze wordt soms 
genoemd maar heeft nergens het woord. De meest prominente vorm van mobilisatie 
rond deze casus was de website met petitie voor een verblijfsvergunning voor Dennis op 
https://sites.google.com/site/laatdennishierblijven/home. Deze website is gemaakt door 
Christa van Wijnbergen met steun van de lokale gemeenschap. Deze mobilisatie was de 
aanleiding voor de eerste media-aandacht in kranten en op TV. Hiermee werd draagvlak 
voor het human interestframe gegenereerd.  

Anderen die dit frame in de media toepassen, doen aan issue-connectie.  Vaak wordt er 
verwezen naar andere kinderen die in het kader van het Kinderpardon wel mochten blijven. 
De redenering is: als hij/zij mocht blijven, waarom Dennis dan niet? Ook Dennis werd 
nadat hij een verblijfsvergunning had gekregen als precedent opgevoerd bij een nieuwe 
casus: Shenjun uit Odijk.  

Kinderombudsman en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Kinderombudsman Marc Dullaert en de VNG trekken samen op in een pleidooi voor 
verruiming van het Kinderpardon. Ze sluiten zich ook aan bij het human interestframe. 
Hierbij passen zij issue-connectie van de casus toe omdat zij niet alleen voor een 
verblijfsvergunning voor Dennis pleiten, maar voor meer kinderen in een soortgelijke 
situatie. Ook doen zij aan politieke venue-shopping. Naar een persbericht namens hen 
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beiden werd verwezen tijdens het V&J begrotingsoverleg op 20-11-2013. Ze kregen steun 
van de ChristenUnie en GroenLinks.  

Staatssecretaris Teeven 
Staatssecretaris Teeven gebruikt een negatieve feedback strategie, zo blijkt uit een NRC-
opiniestuk van Margriet Oostveen van 25-11-2013. Zij zegt dat dat de staatssecretaris heeft 
gezegd dat publiciteit ‘deze zaak niet helpt’. Zij beoordeelt dit als intimidatie richting Christa 
van Wijnbergen en de lokale gemeenschap die het human interestframe in de media 
propageren. Door dit te zeggen ageert de staatssecretaris tegen de publiciteit die de 
aanhangers van het human interestframe genereren. Het is een vorm van non-respons 
tegenover het human interestframe.  

Andere proponenten van het bestuurlijk frame en doen hierbij aan issue-connectie. Ze 
gebruiken andere individuele asielcasus om te laten zien hoeveel randgevallen er wel niet 
zijn en dat ‘toegeven’ in de casus Dennis een precedent zou scheppen en ‘aanzuigende 
werking’ zou hebben.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
De casus Dennis wordt geïntroduceerd in de media op dezelfde dag dat de staatssecretaris 
in een brief aan de Tweede Kamer de resultaten van het Kinderpardon bekend maakt (brief 
staatssecretaris 19-11-2013). Hoewel daarin natuurlijk geen melding wordt gemaakt van 
individuele casus, zorgt deze brief wel voor een politieke voedingsbodem voor de casus 
Dennis.  

Op 20-11-2013 en 21-11-2013 volgt een Kamerdebat over de begroting van Veiligheid en 
Justitie. In het debat maakt Kamerlid Liesbeth Van Tongeren van GroenLinks kort referentie 
aan de casus Dennis maar hierop wordt door VVD Kamerlid Malik Azmani direct 
gereageerd dat er niet over individuele gevallen gesproken zal worden. Ze herformuleert 
haar vraag daarom naar ‘300 gewortelde asielkinderen’. Ook ChristenUnie-kamerlid Joël 
Voordewind vraagt specifiek naar Dennis tijdens dit debat. Staatssecretaris Teeven wil niet 
op de individuele casus reageren en beantwoordt de vragen vanuit zijn bestuurlijke frame. 
Een motie van PvdA-Kamerlid Marit Maij wordt aangenomen waarin zij de staatssecretaris 
verzoekt de kamer te informeren over de uitkomst van zijn besluit over de 
bezwaarschriften tegen afgewezen Kinderpardon-aanvragen. In een brief van 14-4-2014 
aan de Tweede Kamer informeert hij dat het uiteindelijk om slechts enkele casus ging en hij 
geen aanleiding zag een vergunning te verlenen op grond van zijn discretionaire 
bevoegdheid. 

Op 24-1-2014 (week 4) maakt staatssecretaris Teeven bekend dat Dennis en zijn moeder 
en zusje een verblijfsvergunning krijgen. Wij beschouwen dit als beleidsimpact waarbij de 
staatssecretaris een ander issue-frame ten aanzien van de casus Dennis aanneemt. Op 14-
2-2014 stellen Kamerleden Voordewind (ChristenUnie) en Schouw (D66) Kamervragen over 
uitspraken van de staatssecretaris tijdens het Volkskrant debat in de Rode Hoed op 9-2-
2014 in het kader van het Kinderpardon. Hij vergelijkt daar het Kinderpardon met ‘het zuur’ 
en de stafbaarstelling illegaliteit met ‘het zoet’. De Kamerleden vinden dit een kwalijke 
vergelijking. Ook tijdens het VAO (Verslag Algemeen Overleg) Vreemdelingen en Asielbeleid 
van 18-2-2014 wordt kritiek op deze uitspraken geuit. De staatssecretaris legt zijn uitspraken 
uit aan de hand van de politieke standpunten van de PvdA en de VVD tijdens de 
coalitieonderhandelingen.  
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Figuur 4.12 Aandacht op politieke agenda casus Dennis Butera 
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4.5 Eritrese asielzoekers 
Verloop media-aandacht 
In week 18 van 2014 maakt staatssecretaris Teeven bekend dat in april 2014 bijna evenveel 
Eritrese asielzoekers naar Nederland kwamen als in heel 2013. Hij informeert de Tweede 
Kamer hierover per brief op 2-5-2014. Hier bestaat weinig media-aandacht voor en een 
deel van de media-aandacht voor Eritrese asielzoekers in week 18 en 19 wordt veroorzaakt 
door de documentaire ‘Sound of torture’ over Eritrese vluchtelingen die de VPRO op 2-5-
2014 uitzendt. In week 19 wordt bekend dat het Eritrese nationale voetbalelftal is 
opgedoken in Gorinchem. Ook dit voedt de mediaberichtgeving over Eritrese asielzoekers.  

Pas wanneer de staatssecretaris ‘alarm slaat’ over de toenemende komst van Eritrese 
asielzoekers in het Tv-programma Eén op Eén van 14-5-2014 (week 20), neemt de media-
aandacht voor Eritrese asielzoekers sterk toe. De staatssecretaris introduceert een eerste 
frame van de casus door te stellen dat als oorzaak van de toegenomen aantallen Eritrese 
asielzoekers mensensmokkel wordt vermoed. De staatssecretaris stelt drie typen 
maatregelen voor: hij geeft het OM opdracht om onderzoek te doen naar 
mensensmokkelaars, hij vraagt de Koninklijke Marechaussee opdracht om bij grens-
surveillance uit te kijken naar Eritrese asielzoekers en hij gaat op Europees niveau 
aankaarten dat de registratie van vluchtelingen aan de grens bij Italië structureel moet 
plaatsvinden.  

Op 15-5-2014 (week 20) vindt direct een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer over de 
Eritrese vluchtelingeninstroom. Hiervan wordt in een deel van de mediaberichtgeving 
verslag gedaan. Op 19-5-2014 stuurt staatssecretaris Teeven een brief naar de Tweede 
Kamer om hen te informeren over de instroom van Eritrese asielzoekers. Op 20-5-2014 
volgt een Tweede Kamerdebat hierover. De staatssecretaris laat hij weten dat er al enkele 
aanhoudingen op verdenking van mensensmokkel hebben plaatsgevonden. Controle aan 
EU binnengrenzen is niet aan de orde, pas bij ernstige bedreiging van de openbare orde en 
veiligheid.  

Eveneens in week 21 bieden interviews van Hoogleraar Internationale Verantwoordelijkheid 
aan de Universiteit van Tilburg Mirjam van Reisen nieuwe informatie die door verschillende 
media wordt overgenomen (NRC 19-5-2014; Nieuwsuur 20-5-2014; Volkskrant 27-5-2014). 
Zij stelt dat de Eritrese overheid veel geld verdient aan gevluchte onderdanen doordat zij 
mensensmokkel faciliteren en een ‘diaspora taks’ van twee procent van het inkomen 
afdwingen. Zij stelt hierom dat Nederland betrekkingen met Eritrea moet verbreken. Op 23-
5-2014 kondigt Staatssecretaris Teeven onderzoek naar deze diaspora taks aan (Nieuwsuur; 
NOS journaal 23-5-2014).  

Op 21-5-2014 (week 21) bezoekt staatssecretaris Teeven de grensovergang bij Hazeldonk 
om mobiele surveillance door Koninklijke Marechaussee bij te wonen. De media-reacties 
op dit bezoek zijn gemengd. In een eerste bericht bestempelt de Telegraaf de daadkracht 
die staatssecretaris Teeven wil uitstralen als niet geloofwaardig (21-5-2014) terwijl de krant 
er op 24-5-2014 een uitgebreid artikel aan wijdt waarin het handelen van de staatssecretaris 
en de Koninklijke Marechaussee in een positief daglicht staat. 

In week 21 (22-5-2014) vinden tevens de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. 
PVV-partijleider Geert Wilders gebruikt het ‘alarm’ van de staatssecretaris rond Eritrese 
vluchtelingen als aanleiding om op te roepen tot een anti-Europastem op zijn partij. Op die 
manier kunnen grenscontroles weer terugkomen (e.g. Telegraaf 17-5-2014).  
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In week 23 (4-6-2014) maakt staatssecretaris Teeven bekend dat de instroom van Eritrese 
asielzoekers sinds de laatste week van mei is gehalveerd. Hij wil geen causaal verband 
leggen met zijn maatregelen, maar stelt dat zijn alarm terecht was (AD 5-6-2014). De 
aandacht voor Eritrese asielzoekers in de media blijft voortduren wanneer zij besproken 
worden als een van de groepen bootvluchtelingen op de Middellandse Zee of wanneer er 
gesproken wordt over nieuwe opvanglocaties die in Nederland geopend worden. In een 
brief naar de Tweede Kamer van 5-8-2014 laat de staatssecretaris zien dat de toestroom 
van Eritrese asielzoekers is afgenomen.  

Op 21-8-2014 (week 34) wordt bekend dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
onderzoek laat doen naar Eritrese tolken die de lokale taal Tigrinya spreken en door de IND 
ingezet worden tijdens de asielprocedure van Eritrese vluchtelingen. Er bestaan signalen 
dat zij banden hebben met het dictatoriale regime van het land (NRC 21-8-2014).  
 Figuur 4.13 Aandacht per mediatype casus Eritrese asielzoekers 

 

Frame-analyse 

Bedreigingsframe: Mensensmokkel als bedreiging 
Het frame waarmee de casus door staatssecretaris in de media wordt geïntroduceerd en 
dat vervolgens ook de media-aandacht overheerst is een bedreigingsframe. Dit frame 
definieert de toegenomen instroom van Eritrese asielzoekers in april 2014 als probleem. 
Van de 1000 asielzoekers die per week binnenkomen is zestig procent Eritrees. In april 
2014 zijn al bijna evenveel Eritrese asielzoekers binnengekomen als in heel 2013. Rond de 
tachtig procent van deze asielzoekers krijgen toelating tot in Nederland. Wanneer de 
staatssecretaris deze cijfers extrapoleert naar heel 2014 zal dit leiden tot opvangproblemen 
en daarom bestempelt hij de situatie als ‘alarmerend’ (Eén op Eén 14-5-2015; Volkskrant 15-
5-2014). De cijfers functioneren als framing device bij dit frame. De staatssecretaris stelt dat 
opvang in tenten of leegstaande gevangenissen vermeden moet worden. In verschillende 
mediaberichten herhaalt hij het schrikbeeld van de lekkende tenten uit de jaren ’90.  

Deze probleemdefinitie van de toegenomen aantallen Eritrese asielzoekers als bedreiging 
wordt breed overgenomen in de media en in sommige gevallen versterkt. Hierbij worden 
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verschillende metaforen als framing devices gebruikt. De Telegraaf (15-5-2014 spreekt van 
een ‘invasie’, het AD spreekt op 16-5-2014 over ‘Fort Europa’ waarvan de grenzen ‘lek’ 
zouden zijn, op 21-5-2014 kopt het AD ‘Budel overvallen door Eritreërs’, Elsevier (24-5-
2014) kopt ‘Eritrese exodus naar Nederland’ en de Telegraaf (31-5-2014) kopt ‘Migranten 
overspoelen Europa’. Dergelijke berichten verbreden het bedreigingsframe dat door de 
staatssecretaris werd geïntroduceerd. Ook op social media en in ingezonden brieven zien 
we dat dit frame versterkt wordt ingezet. Zie bijvoorbeeld de volgende reactie op 
Geenstijl.nl: ‘En inmiddels heeft een volgende groep kansenparels Nederland ontdekt. 
Vanuit Eritrea vluchten ze naar Oeganda om vervolgens via mensensmokkelaars asiel aan 
te vragen in Nederland. Want zielig dus 80% mag blijven en over een paar jaar mag de hele 
familie overkomen. Het geld klotst hier namelijk over de dijken en alle voedselbanken zijn 
inmiddels wegens rijkdom gesloten. O ja, wilt u opa nog even zelf een nieuwe 24-uurs 
luier omdoen want er is geen geld voor een verpleegster...’ (9-5-2014). De vergelijking met 
voedselbanken en ouderen in Nederland wordt op social media vaker gemaakt. 

De causale verklaring bij dit frame is dat de toename van Eritrese asielzoekers in Nederland 
wordt veroorzaakt door georganiseerde inreis, of met andere woorden mensensmokkel. 
De situatie in Eritrea is onveranderd en in andere Europese landen wordt geen vergelijkbare 
toestroom gesignaleerd. Het inwilligingspercentages van Eritese asielaanvragen in 
Nederland is niet hoger dan in andere Europese landen (cf. Kamerstuk 2-5-2014). De IND 
merkt op dat de asielzoekers dezelfde reisverhalen hebben en gelijke geldbedragen bij zich 
dragen (e.g. AD 3-5-2014; Telegraaf 6-5-2014). De Telegraaf schrijft op 15-5-2014 dat zij 
gelakte nagels hebben als code voor het bestemmingsland. Volgens de Volkskrant betreft 
dit het ticket voor de overtocht per boot naar Europa (17-5-2014).  

Dit frame richt zijn pijlen op mensensmokkelaars die de komst naar Nederland mogelijk 
maken. Zij moeten bestreden worden. Soms wordt gesuggereerd dat 
vluchtelingenorganisaties en asieladvocaten hun werk faciliteren (AD 19-5-2014). Vanuit 
interviews met Hoogleraar Mirjam Reisen wordt bekend dat de Eritrese overheid 
mensensmokkel stimuleert. Dit legitimeert de voorgestelde oplossing van het 
bedreigingsframe - het terugdringen van de instroom – omdat het een link legt met 
criminaliteit. De EU en Zuid-Europese landen worden in sommige gevallen als 
medeverantwoordelijk geframed: Zuid-Europese landen registreren de asielzoekers niet 
allemaal bij aankomst, wat volgens de Europese afspraken wel zou moeten, en de EU-
regelgeving maakt grenscontroles binnen de EU onmogelijk. Nederland heeft soevereiniteit 
moeten afstaan waardoor ze de asielzoekersinstroom nu niet voldoende kan reguleren. De 
Eritrese asielzoekers krijgen weinig aandacht binnen dit frame. In sommige mediaberichten 
wordt het COA geparafraseerd dat aangeeft dat de asielzoekers een verzorgde en geen 
uitgeputte indruk maken (Volkskrant 9-5-2014). Op social media wordt gesuggereerd dat 
vluchtelingen die duizenden euro’s voor mensensmokkelaars beschikbaar hebben, het zo 
slecht nog niet hebben.  

De voorgestelde oplossingsstrategie betreft het drietal maatregelen dat de staatssecretaris 
voorstelt. Hij vraagt Nederlanders alert te zijn op de aanwezigheid van Eritrese asielzoekers. 
Daarnaast zet de staatssecretaris ook in om het aantal opvanglocaties in Nederland uit te 
breiden. De PVV en het CDA pleiten voor extra maatregelen om de asielinstroom vanuit 
Eritrea om te buigen en beklagen zich over het gebrek aan mogelijkheden voor 
grenscontroles (Telegraaf 15-5-2014). Wanneer begin juni 2014 bekend wordt dat de 
instroom is teruggelopen, claimt de staatssecretaris geen succes maar benadrukt hij wel 
dat zijn alarm terecht was (AD 5-6-2014).  
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Human interestframe: Eritrese asielzoekers op de vlucht voor corrupt regime 
Ten tweede kunnen we een human interestframe in de mediaberichtgeving rond deze 
casus onderscheiden. De probleemdefinitie van dit frame stelt dat Eritrese vluchtelingen op 
de vlucht zijn voor onderdrukking in hun thuisland. Na jarenlange strijd voor 
onafhankelijkheid is Eritrea sinds 1993 onafhankelijk. Het land is echter instabiel met aan 
het hoofd een militair dictatoriaal regime. Burgers hebben te weinig eten, er is geen 
rechtsspraak en mannen moeten voor onbetaalde tijd in militaire dienst die kenmerken 
draagt van werkkampen (e.g. Volkskrant 16-5-2014). Vanuit dit frame wordt gesteld dat het 
alarm van de staatssecretaris en de politieke en media-aandacht als gevolg daarvan de 
toestroom vanuit Eritrea overdrijft (cf. Tweet Vluchtelingenwerk 22-5-2014). Nederland is 
geen langdurig populaire bestemming van Eritrese vluchtelingen. De situatie in Eritrea drijft 
hen weg en toevallig is Nederland nu eindbestemming. Eritreërs zochten eerder vaak asiel 
in landen als Israël, Egypte en Libië. Omdat de toegang tot die landen is verminderd 
zoeken de asielzoekers hun heil nu elders. 

De causale verklaring voor de komst van meer Eritrese asielzoekers is het autoritaire 
Eritrese regime dat de bevolking onderdrukt en onrecht aandoet. Eritrea wordt in 
verschillende media een ‘openlucht gevangenis’ genoemd (e.g. NRC 10-4-2014) en 
VluchtelingenWerk vergelijkt Eritrea met Noord Korea (Telegraaf 6-5-2014; NOS journaal 
13-5-2014). Deze framing devices worden in verschillende media overgenomen zonder 
nog te verwijzen naar de oorspronkelijke bron. De diaspora taks en de betrokkenheid van 
de Eritrese regering bij mensensmokkel worden binnen dit frame uitgelegd als bewijs van 
het corrupte regime in Eritrea (Volkskrant 27-5-2014). 

De betrokkenen die geframed worden zijn in de eerste plaats de Eritrese asielzoekers. In 
verschillende media wordt de situatie in Eritrea en de verhalen van Eritrese vluchtelingen 
belicht en krijgen zij een gezicht door personificatie (e.g. Nieuwsuur 18-6-2014). De 
staatssecretaris wordt geframed als ongevoelig voor hun situatie. Staatssecretaris Teeven 
maakte bekend dat de procedure voor asielaanvragen van Eritrese asielzoekers langer zou 
duren in verband met onderzoek naar mensensmokkel. Sommige mediaberichten 
suggereren dat hij de procedure langer laat duren in de hoop dat de asielzoekers een 
ander land zullen kiezen (Volkskrant 16-5-2014). Tevens wordt gesteld dat hij de Eritrese 
vluchtelingen met zijn alarm en aangekondigde maatregelen criminaliseert (NRC 19-5-
2014). Zijn oproep om verdachte Eritreërs te melden wordt geridiculiseerd en er wordt 
gesteld dat de herinvoering van controles aan de binnengrenzen te nationaal gedacht is 
(NRC 16-4-2014).  

Als oplossing wordt voorgesteld dat Nederland en de EU als geheel zich moeten 
bekommeren om het lot van Eritrese vluchtelingen en in opvang moeten voorzien 
(Volkskrant 7-4-2014). De opvang moet goed geregeld worden en er moet een nieuw 
toekomstperspectief geboden worden. Wanneer bekend wordt dat de instroom van 
Eritrese asielzoekers in de laatste weken van mei is teruggelopen wordt dit vanuit dit frame 
beoordeeld als een ‘vals alarm’ van de staatssecretaris en een bevestiging van dit frame en 
een ontkrachting van de framing van de staatssecretaris (Volkskrant 7-6-2014).  

Bestuurlijk frame: Organisatorische uitdagingen 
Een deel van de mediaberichtgeving focust zich niet zozeer op de instroom van Eritrese 
asielzoekers, dan wel op de opvang van Eritrese asielzoekers. Dit frame wordt door het 
COA in de media gebracht en lijkt op het ‘organisatorische frame’ rond de casus 
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IJsselhallen en het ‘voorziener frame’ in de casus Opvang asielzoekers in Oranje. Dit frame 
stelt dat Nederland gesteld wordt voor een grotere toestroom van asielzoekers en dat er 
op korte termijn opvanglocaties gerealiseerd moeten worden. Er wordt niet geoordeeld 
over de aard van de instroom. COA-woordvoerder Jan Willem Anholts stelt in de Volkskrant 
(16-5-2014): 'Waarom de Eritreërs opeens naar Europa komen of naar Nederland, zijn 
vragen waarmee wij ons niet bezighouden. […] Het waarom is aan de staatssecretaris. Wij 
gaan over de opvang.' Dit frame maakt geen onderscheid tussen Eritrese asielzoekers en 
andere groepen en stelt adequate opvang voor als oplossingsstrategie.  

Bestuurlijk frame: Politieke strategie 
Ten slotte kunnen we een tweede bestuurlijk frame in de mediaberichtgeving 
onderscheiden. Dit framet het alarm van staatssecretaris Teeven als politieke actie die de 
situatie overdrijft en bedoeld is voor politiek gewin. Hij wil zijn imago als ‘crimefighter’ 
bestendigen door opmerkzaamheid te tonen en krachtig optreden aan te kondigen. De 
situatie is volgens dit frame in werkelijkheid echter minder alarmerend dan hij doet 
voorspiegelen. Er wordt gesproken over ‘verkiezingsretoriek’ (Twitter 20-5-2014) en 
‘goochelen met cijfers’ (Joop.nl 15-5-2014). Wanneer de staatssecretaris bekend maakt dat 
de instroomcijfers vanaf eind mei meevallen ten opzichte van zijn schattingen, wordt dit als 
bevestiging van dit frame gezien. 

Figuur 4.14 Media-aandacht per frame casus Eritrese asielzoekers 

 

Actoren en framingstrategieën 

Staatssecretaris Teeven 
De staatssecretaris brengt de casus actief onder de aandacht van de politiek en media. 
Hiermee kan hij de initiële framing bepalen (frame-manipulatie ): het bedreigingsframe. 
Daarnaast past hij issue-connectie toe door herhaaldelijk te verwijzen naar de jaren ’90 
met opvang in tentenkampen om zijn alarm en beleidsstrategie te rechtvaardigen.  
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VluchtelingenWerk Nederland 
VluchtelingenWerk Nederland (soms bij monde van Dorine Manson) probeert het alarm 
van staatssecretaris actief te re-framen door frame-manipulatie. In een online persbericht 
dat o.a. gedeeld wordt op Twitter (2-5-2014) bieden zij een human interestframe van de 
situatie. Zij passen attention-shifting  toe door de instroom van Eritrese asielzoekers naar 
Nederland in perspectief te plaatsen van toestroom naar andere landen. Doordat toegang 
tot andere landen is afgenomen, komen de asielzoekers naar Nederland. Hun framing 
device van Eritrea als Noord-Korea gaat een eigen leven leiden en wordt zonder verwijzing 
naar VluchtelingenWerk overgenomen (o.a. NOS 13-5-2014).  

Hoogleraar Internationale Verantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg 
Mirjam van Reisen 
Prof. Dr. Van Reisen komt als expert op het gebied van Eritrea en Eritrese vluchtelingen in 
de media. Als zodanig hebben haar uitspraken veel invloed gehad op mediabeeldvorming. 
Waar zij zelf voornamelijk vanuit het human interestframe redeneerde, werden haar 
uitspraken over de diaspora taks en hulp aan mensensmokkelaars in andere 
mediaberichten ook in het bedreigingsframe gebruikt. Zij maakt gebruik van personificatie 
wanneer ze in interviews verwijst naar martelingen die Eritrese vluchtelingen hebben 
moeten doorstaan (e.g. 20-5-2014 Nieuwsuur). In de uitzendingen van Nieuwsuur op 18-6-
2014 wordt een uitgebreid portret van twee Eritrese vluchtelingen in België uitgezonden. 
Hierbij wordt Mirjam van Reisen wederom geïnterviewd en het lijkt te gaan om twee 
vluchtelingen die zij in een eerdere Nieuwsuur uitzending al omschreef.  

CDA (Eddy van Hijum) en PVV (Sietse Fritsma) 
Deze twee politici redeneren in de Tweede Kamer vanuit het bedreigingsframe maar 
bekritiseren staatssecretaris Teeven omdat zijn voorgestelde maatregelen niet ver genoeg 
zouden gaan. Hiermee doen zij aan frame-manipulatie . Hun standpunten krijgen 
regelmatig media-aandacht. CDA-Kamerlid van Hijum wijst er bijvoorbeeld op dat Duitsland 
Eritrese asielzoekers wel terug zou sturen aan de grens (Telegraaf 21-5-2014).   

Politieke agenda en beleidsimpact 
Op 2-5-2014 stuurt minister Opstelten een brief aan de Tweede Kamer waarin hij wijst op 
de onverwachte toename van Eritrese asielzoekers in april 2014. Hij stelt dat er signalen zijn 
van ‘georganiseerde inreis’ en stelt acties voor om de redenen van de toegenomen 
instroom te onderzoeken en de opvangcapaciteit en capaciteit van de asielprocedure in 
Nederland uit te breiden.  

Op 13-5-2014 (week 20) stelt PVV-Kamerlid Fritsma Kamervragen naar aanleiding van een 
artikel in de Volkskrant (10-5-2014) over het Eritrese voetbalelftal dat in Gorinchem verblijft. 
Hij vraagt in hoeverre Nederland een actieve rol heeft gespeeld in het naar Nederland 
halen van deze vreemdelingen en wat de staatssecretaris doet teneinde de explosief 
toegenomen instroom van asielzoekers uit Eritrea in te dammen. De staatssecretaris 
antwoordt op 23-5-2014 dat zij in 2013 aan Nederland zijn voorgedragen door de VN 
vluchtelingenorganisatie UNHCR voor hervestiging en dat Nederland hen heeft 
geaccepteerd.  

Op 14-5-2014 (week 20) volgt het Kamerdebat over de instroom van de asielzoekers. 
Tijdens dat debat toont Kamerlid Fritsma zich wederom kritisch over de opvang van het 
Eritrese voetbalelftal. CDA en ChristenUnie uiten kritiek dat de staatssecretaris hogere 
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cijfers heeft genoemd tijdens het Tv-programma Eén op Eén en hier niet eerder de Kamer 
over heeft geïnformeerd. D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn kritisch tegenover de 
retoriek van de staatssecretaris tijdens het Tv-programma: onder andere zijn oproep aan 
burgers in dat programma om uit te kijken naar Eritrese asielzoekers. Zij willen ook meer 
nadruk leggen op de humanitaire situatie in Eritrea. Toch zijn de verschillende partijen het 
in grote lijnen eens met de framing van de staatssecretaris in termen van probleemdefinitie 
en voorgestelde oplossingsstrategieën. De PVV zet het bedreigingsframe sterker aan en 
spreekt van een ‘asieltsunami’ en ‘asielcrisis’. Zij dienen een motie van wantrouwen in tegen 
de staatssecretaris. Deze wordt door geen van de andere partijen gesteund. De 
staatssecretaris bevestigt verschillende punten uit de brief aan de Tweede Kamer van 2-5-
2014 en zegt toe de Kamer te informeren over de laatste stand van zaken rondom de 
instroom van Eritrese vluchtelingen op 19-5-2014 (week 21). In deze brief bevestigt hij zijn 
eerdere analyse van mensensmokkel en voorgestelde maatregelen en noemt hij de laatste 
cijfers.  

Op 21-5-2014 (week 21) stellen Kamerleden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/Van 
Klaveren) Kamervragen aan de staatssecretaris over de mogelijkheden voor herinvoering 
van grenscontroles met betrekking tot toegenomen instroom van Eritrese asielzoekers. De 
staatssecretaris reageert op 18-6-2014 dat dat alleen zal gebeuren bij ernstige bedreiging 
voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid en dat daar bij de instroom van 
Eritrese asielzoekers geen sprake van is.  

Naar aanleiding van het algemene overleg ‘Aanpak illegale immigratie op EU-niveau’ 
informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer per brief over de laatste 
asielinstroomcijfers op 27-5-2014 (week 22). Op 3-6-2014 (week 23) gaat hij per brief in op 
de berichten over de betrokkenheid van de Eritrese overheid bij mensensmokkel en 
afpersing van onderdanen in het buitenland middels de ‘diasporataks’. Hij geeft aan dat hier 
onderzoek naar gaande is. De instroom van Eritrese asielzoekers en de rol van de Eritrese 
overheid bij mensensmokkel komt aan de orde tijdens vergaderingen van verschillende 
Kamercommissies op 4-6-2014 (week 23). Die week maakt hij bekend dat het de instroom 
van Eritrese asielzoekers half mei weer is teruggelopen. Hiermee neemt ook aandacht op 
de politieke agenda af, maar het onderwerp wordt soms nog zijdelings aangehaald. 

Op 2-7-2014 (week 27) wordt een besluit tot wijziging van de Vreemdelingenwet 
gepresenteerd, waarin de uitbreiding van mobiel toezicht door de Koninklijke 
Marechaussee voor het tegengaan van smokkel van Eritrese asielzoekers naar Nederland 
wordt voorgesteld (p. 5). Dit om meer flexibiliteit en effectiviteit bij de controles op treinen 
te verkrijgen. Dit krijgt niet veel aandacht in de media. Op 23-7-2014 (week 30) stellen 
Kamerleden Bontes en Van Klaveren Kamervragen over een Nu.nl bericht over het hoge 
aantal asielverzoeken in Nederland, waaronder van Eritreërs. Zij willen de asielzoekers uit 
Nederland weren. De staatssecretaris informeert hen over zijn maatregelen. Waar de 
staatssecretaris in de eerste periode na bekendmaking van de teruggelopen aantallen 
Eritrese asielaanvragen geen succes van zijn maatregelen claimde, deed hij dit later tijdens 
een algemeen overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 8-10-2014 
wel: ‘We hebben gezien dat toen we op een bepaalde manier omgingen met mensen uit 
Eritrea, dat direct vruchten afwierp. De vluchtelingen-stromen werden toen daadwerkelijk 
minder intens, zelfs veel minder intens.’ (p. 22). VVD-Kamerlid Azmani ondersteunt deze 
analyse tijdens Kamerdebatten. 



76 
 

De aanleiding van deze casus is het ‘alarm’ van de staatssecretaris. Dit was een 
beleidsverandering en deze wordt in de loop van de casus steeds meer gesteund door 
andere partijen. Er is hierdoor ook geen beleidsimpact van de media geweest.  

Figuur 4.15 Aandacht op politieke agenda casus Eritrese asielzoekers 
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4.6 Hongerstakende asielzoekers detentiecentrum Rotterdam 
Verloop media-aandacht 
Begin mei 2013 gaat een groot aantal asielzoekers in het detentiecentrum Rotterdam in 
hongerstaking. Er bestaat media-aandacht en politieke aandacht voor deze staking omdat 
het raakt aan het bredere vraagstuk van vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring 
is bedoeld om onvrijwillige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van 
herkomst te faciliteren opdat zij zich niet aan uitzetting kunnen onttrekken. Kritiek op 
vreemdelingenbewaring stelt dat het gevangen zetten van niet-criminelen inhumaan en 
onwenselijk is. 

Over de hongerstaking in detentiecentrum Rotterdam wordt door de media verslag gedaan 
op basis van verhalen van de asielzoekers zelf en op basis van informatie van 
maatschappelijke organisaties die hen steunen en politieke- en beleidsstukken over de 
hongerstaking. De persoonlijke verhalen van hongerstakers die naar buiten komen, hebben 
grote invloed op de mediabeeldvorming. De mediaberichtgeving wordt gestructureerd aan 
de hand van de verhalen van verschillende hongerstakers. Onder andere de Afghaan 
Sayam Uddin Nessar, de Iranees Bast Sahli en de Guineeërs Cheik Bah en Issa Koulibaly. Er 
ontstaat discussie over verschillende aspecten van het verblijf in het Rotterdamse 
detentiecentrum waaronder de uren in de cel, de duur van vreemdelingendetentie en 
opsluiting in de isoleercel. Dit laatste punt is omstreden omdat staatssecretaris Teeven 
eerder had toegezegd dat hongerstakende asielzoekers in vreemdelingendetentie niet op 
deze grond in de isoleercel zouden worden geplaatst. De discussie focust op momenten 
op de mogelijkheden van de staatssecretaris om gedwongen een einde te maken aan de 
hongerstaking. 

Sayam Uddin Nessar is lange tijd woordvoerder namens de hongerstakers in 
detentiecentrum Rotterdam. Op 15-5-2013 (week 20) wordt bekend dat zijn beroep tegen 
het besluit van zijn uitzetting is gehonoreerd door de rechtbank en wordt hij vrijgelaten. De 
staatssecretaris benadrukt dat zijn honger- en dorststaking hierbij geen rol heeft gespeeld. 
Op 16-5-2013 gaat een aantal actievoerders van Deportatie Verzet zelf in hongerstaking om 
de asielzoekers te steunen. 

Vanaf 18 mei krijgt de hongerstaking een nieuw gezicht: dat van Guineese asielzoeker 
Cheikh Bah. Vertrouwensarts Elcke Bonsen is namens hem een belangrijke woordvoerder 
in de mediadiscussie. Zijn advocaat Maartje Terpstra mengt zich niet in de media-discussie. 
Bonsen kaart Bah’s verhaal aan in Nieuwsuur (18-5-2013, week 20) en andere TV 
programma’s, kranten en opinietijdschrift Vrij Nederland. Zij stelt dat hij mishandeld werd in 
het Rotterdamse detentiecentrum waar hij hardhandig in de isoleercel was geplaatst. Ze uit 
ook meer algemene kritiek op de situatie van vreemdelingen in detentiecentrum 
Rotterdam. Staatssecretaris Teeven reageert hierop op 18-5-2013 in een brief aan de 
Tweede Kamer. Op 22-5-2013 (week 21) volgt een dertigleden debat over 
vreemdelingendetentie. 

Op 23-5-2013 (week 21) wordt Bast Sahli uitgezet naar Italië waar hij de EU binnen kwam, 
terwijl hij volgens vertrouwensarts Elcke Bonsen niet ‘fit to fly’ was. Zij uit kritiek hierop in de 
media en suggereert dat de Dienst Terugkeer en Vertrek opzettelijk haast heeft gemaakt 
met zijn uitzetting.  

29-5-2013 (week 22) wordt naar buiten gebracht dat de hongerstaking in detentiecentrum 
Rotterdam geëindigd is. Half juni 2013 volgen berichten dat de hongerstaking door 
sommigen is hervat. Het verhaal van Cheikh Bah komt op enkele momenten weer in de 
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media. Twee uitzettingen van hem op 14-6-2013 en 18-7-2013 stranden. Vertrouwensarts 
Bonsen neemt het in de media voor hem op. Op 1-8-2013 worden Bah en Koulibaly 
uiteindelijk uitgezet per directe vlucht naar Conakry, Guinee. Mediaberichtgeving rond deze 
uitzetting leidt tot de kleine piek in media-aandacht in week 31. Wederom uit Bonsen kritiek 
op de uitzetting. Bah en Koulibaly waren volgens haar niet ‘fit to fly’ en de medische 
opvang in Conakry was onvoldoende geregeld. Koulibaly zou onterecht zijn uitgezet. Dit 
leidt wel tot enkele Kamervragen, maar zorgt voor weinig media-aandacht.  

In september 2013 (week 37) komen coalitiepartijen overeen dat minder asielzoekers in 
vreemdelingendetentie zullen worden geplaatst en dat zij een betere behandeling zullen 
krijgen. Staatssecretaris Teeven presenteert dit in de media op basis van financiële 
motieven. Toch wordt het in de media ook uitgelegd als winst voor de oppositiepartijen.  

Figuur 4.16 Aandacht per mediatype casus Hongerstakende asielzoekers detentiecentrum 
Rotterdam 

 

 

Frame-analyse 

Human Interestframe: Vreemdelingendetentie is inhumaan 
In de mediaberichtgeving rond deze casus is in de eerste plaats een human interestframe 
te herkennen. Dit frame overheerst de mediaberichtgeving gedurende het verloop van de 
casus (figuur 4.17). De probleemdefinitie focust op de leefomstandigheden van 
vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. Er bestaat een gevangenisregime waarin de 
vreemdelingen het grootste deel van de dag alleen in hun cel worden opgesloten, 
regelmatig ‘gevisiteerd’ worden en beperkt mogen bellen met hun advocaat. Hiermee 
worden hun mensenrechten geschonden. Daarnaast wordt gesteld dat zij aan gevaar voor 
mishandeling worden blootgesteld. In de eerste plaats omdat ze samen met misdadigers 
verblijven in de tweede plaats is er aandacht voor mishandeling door bewakers. Er wordt 
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in de isoleercel geplaatst, worden blootgesteld aan slaapdeprivatie en er is onvoldoende 
medische zorg.  

In mediaberichtgeving wordt de probleemdefinitie van dit frame in verschillende mate 
onderschreven. Sommige actoren (zoals de actiegroep Deportatie Verzet) problematiseren 
het fenomeen vreemdelingenbewaring als geheel. Andere actoren redeneren ook vanuit 
deze probleemdefinitie maar stellen dat de problemen meevallen. Deze probleemdefinitie 
wordt ondersteund met verschillende framing devices. Advocaat Frank van Haren noemt 
detentiecentrum Rotterdam een ‘sick building’ (AD 7-5-2013). Deze term zien we in andere 
berichten terug. Daarnaast wordt de probleemdefinitie geïllustreerd met vele voorbeelden 
zoals het ‘scheurhemd’ dat de vreemdelingen in isoleercellen moeten dragen, het om de 
paar uur wakker maken van de vreemdeling, en blauwe plekken van mishandelingen.  

Het causale narratief van dit frame stelt dat het beleid rond vreemdelingendetentie en 
uitzetting al langere tijd inhumaan is. De honger- en dorststaking van de vreemdelingen is 
daarom gerechtvaardigd. Dit wordt ondersteund met het noemen van de aantallen 
vreemdelingen in hongerstaking als framing device. Ook wordt in veel mediaberichten 
beelden getoond van steundemonstraties buiten het detentiecentrum Rotterdam. Hierbij 
worden credo’s ten gehore gebracht als ‘Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal’ en 
‘No borders, no nation, stop deportation.’ Ook externe autoriteiten zoals hoogleraar Anton 
van Kalmthout, de Nationale Ombudsman, de Raad van State, Amnesty International, 
VluchtelingenWerk en de Raad van Kerken worden aangehaald die stellen dat de kritiek op 
vreemdelingenbewaring niet nieuw is.  
In veel mediaberichtgeving wordt de issue-connectie met de casus Dolmatov gemaakt. 
Hiermee wordt gesteld dat zijn zelfmoord laat zien hoe ingrijpend vreemdelingendetentie 
is en dat de zorg voor vreemdelingendetentie onvoldoende gewaarborgd is zodat dit kon 
gebeuren. Ook wordt in sommige mediaberichten gesteld dat de communicatie tussen de 
Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND nog steeds slecht is zoals ook het 
onderzoeksrapport over de casus Dolmatov stelde. Er worden bijvoorbeeld premature 
terugkeergesprekken gevoerd en er bestaat ambtelijke onverschilligheid. Ten tweede wordt 
er een issue-connectie gelegd met de zaak rond het Georgische meisje Renata Agamiryan 
(NRC 1-8-2013). Zij werd eind 2012 met haar ouders uitgezet naar Polen omdat zij daar de 
EU binnenkwamen. Daar werd bij haar een vergevorderd stadium van acute lymfatische 
leukemie geconstateerd. Haar ouders stelden dat zij in het asielzoekerscentrum en 
vreemdelingendetentie Rotterdam onvoldoende medische zorg heeft ontvangen.  

De betrokkenen die worden geframed zijn de hongerstakende asielzoekers in 
detentiecentrum Rotterdam. Naar hen gaat aandacht en bezorgdheid uit. Er wordt gesteld 
dat deze vreemdelingen niet alleen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, maar dat op 
Schiphol ook mensen in detentie zitten die recentelijk een aanvraag hebben ingediend. 
Ook wordt er gesteld dat veel vreemdelingen nog niet uitgeprocedeerd zijn, zoals uit de 
uitspraak over Nessar bleek. Deze betrokkenen worden uitgebreid belicht door het verhaal 
van hun situatie in het land van herkomst te beschrijven, hun behandeling in Nederland en 
hun situatie in vreemdelingendetentie. Er is uitgebreid aandacht voor hun 
gezondheidstoestand. Er wordt regelmatig gereflecteerd op de lichamelijke gevolgen van 
honger- en dorststaking en het aantal dagen waarna zij in kritieke toestand zullen geraken. 
Een uitspraak van Sayam Uddin Nessar wordt in dit kader herhaaldelijk geciteerd: 'Ik ga 
door tot het bittere einde, ze mogen me in een lijkenwagen naar buiten brengen' 
(Volkskrant 11-5-2013).  
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De staatssecretaris en de uitvoeringsorganisaties DT&V en IND worden geframed als 
formalistische organisaties die het belang van de vreemdeling uit het oog zijn verloren. Ook 
wordt door issueconnecties duidelijk gemaakt dat zij regelmatig administratieve fouten 
maken met grote gevolgen voor individuele vreemdelingen. Er wordt gesteld dat ze er alles 
aan doen om uitzettingen te realiseren. Dit wordt ondersteund met de kosten die hiervoor 
gemaakt worden (Volkskrant 15-6-2013). Ook wordt de vrees uitgesproken dat de 
hongerstaking gedwongen afgebroken zal worden. Daarbij wordt op basis van experts 
betoogd dat dit niet mag zolang de vreemdeling wilsbekwaam is.  

De oplossingsstrategie die binnen dit frame wordt voorgesteld varieert naargelang de 
probleemdefinitie. Sommigen betogen dat vreemdelingenbewaring in het geheel moet 
worden afgeschaft. Anderen stellen dat sommige vreemdelingen niet in 
vreemdelingenbewaring horen en in vrijheid hun procedure zouden moeten afwachten. 
Weer anderen stellen dat de omstandigheden van vreemdelingenbewaring verbeterd 
moeten worden.  

Bestuurlijk frame: Vreemdelingendetentie is een noodzakelijk kwaad 
In een minderheid van de mediaberichtgeving komt een counterframe voor. Dit is een 
bestuurlijk frame dat stelt dat vreemdelingenbewaring een noodzakelijk kwaad is om 
uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren terug te keren mogelijk te 
maken. Dit zal illegaliteit voorkomen waar asielzoekers nieuwe problemen en uitbuiting 
wacht. Ook moet een rechtvaardig uitzettingsbeleid het mogelijk maken dat er ruimte blijft 
voor vluchtelingen. De honger- en dorststaking in detentiecentrum Rotterdam wordt een 
verkeerd ‘pressiemiddel’ genoemd om problemen aan te kaarten. Het chanteert en houdt 
de overheid in gijzeling. De uitzetting van Cheikh Bah wordt als bijlage opgenomen in het 
jaarrapport 2013 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (2013). Hierin wordt de 
aantijgingen van de vertrouwensarts en actievoerders in de media als onjuist en laakbaar 
bestempeld. Op pagina 5 wordt gesteld ‘Dit riekt naar misbruik van procedures’. 

Als causale verklaring voor de hongerstaking wordt een issueconnectie gemaakt met een 
dorststakende asielzoeker uit Kameroen die een verblijfsvergunning kreeg. Hoewel de 
staatssecretaris in antwoord op Kamervragen van de PVV en in mediaberichtgeving 
herhaaldelijk benadrukt dat de dorststaking in deze geen grond voor toekenning van een 
verblijfsvergunning was, wordt er binnen dit frame van uit gegaan dat dit de hongerstakers 
in Rotterdam wel heeft gemotiveerd.  

De hongerstakers worden binnen dit frame neergezet als opportunistisch en handelend in 
het eigen belang. Dit wordt benadrukt met gegevens over wisselende aantallen 
hongerstakers als framing device die duidelijk moeten maken dat de hongerstakers weinig 
standvastig zijn en het geen collectieve actie betreft. Ook wordt in sommige 
mediaberichten gepoogd een andere kant van de asielzoekers te laten zien. Zo wordt 
bijvoorbeeld geschreven dat Cheikh Bah gewelddadig was tegen het personeel. De 
groepen en organisaties die de hongerstakers steunen worden als links-extremistisch 
geportretteerd (Telegraaf 19-6-2013). Zij jutten de asielzoekers op (8-5-2013). Daarnaast 
wordt melding gemaakt van terreur tegen ambtenaren en bedreigingen aan het adres van 
staatssecretaris Teeven door deze activisten. Zij zijn slachtoffers van de chantage door 
asielzoekers en acties van links-extremistische groepen die hen steunen. De 
staatssecretaris en uitvoeringsorganisaties zijn met handen en voeten gebonden omdat zij 
geen uitspraken mogen doen over individuele gevallen. 
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Als oplossingsstrategie wordt gesteld dat er niet gezwicht mag worden voor de 
hongerstakende asielzoekers door hen een verblijfsvergunning te geven. Enerzijds wordt 
gesteld dat het geven van een verblijfsvergunning zal leiden tot meer hongerstakingen 
zodat het beleid geen effect meer zal hebben. Anderzijds wordt gesteld dat het toegeven 
aan enkele hongerstakers selectieve toelating tot gevolg zal hebben die niet rechtvaardig is. 
Het ministerie geeft aan zich niet te herkennen in de beschuldigingen van actiegroep 
Deportatie Verzet en vertrouwensarts Bonsen over mishandelingen van asielzoekers in 
vreemdelingendetentie. 

Figuur 4.17 Media-aandacht per frame casus Hongerstakende asielzoekers detentiecentrum 
Rotterdam 

 

Actoren en framingstrategieën 

Vertrouwensarts Elcke Bonsen en asieladvocaten 
Binnen deze casus hebben vertrouwensarts van enkele hongerstakende asielzoekers in 
Rotterdam Elcke Bonsen en de advocaten van verschillende hongerstakende asielzoekers 
de verhalen van de hongerstakende asielzoekers in de media gebracht. Tot deze laatste 
groep behoren onder andere Frans Willem Verbaas en Frank van Haren. Zij zijn verenigd in 
de Nederlandse vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). Ze gebruiken 
hierbij sprekende voorbeelden van de situatie in detentiecentrum Rotterdam en soms 
geluidsopnames met gesprekken met de asielzoekers. Ze maken hierbij gebruik van de 
strategie van personificatie en zoeken actief de media op (Nieuwsuur 18-5-2013). Elcke 
Bonsen kan als vertrouwensarts ook objectivering toepassen door zichzelf als expert te 
presenteren en kritiek te uiten op vreemdelingendetentie in het algemeen. 

Actiegroep Deportatie Verzet en Meldpunt Vreemdelingendetentie 
Ook actiegroep Deportatie Verzet en Meldpunt Vreemdelingendetentie betrachten 
personificatie wanneer zij persoonlijke verhalen van asielzoekers naar de media 
communiceren. Zij hebben een gratis telefoonnummer georganiseerd waar asielzoekers in 
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vreemdelingendetentie naar kunnen bellen om hun verhaal te doen naar de media 
(Volkskrant 15-5-2013 EenVandaag 8-5-2013. Leden van Deportatie Verzet die in 
verschillende media terugkomen zijn Jan Willem Hordijk en Dhjana Samshuijzen. We zien 
regelmatig foto’s en videobeelden terug waarop zij buiten het detentiecentrum Rotterdam 
protesteren en hun steun laten blijken aan de hongerstakende asielzoekers. 

In verschillende traditionele mediaberichtgeving, maar met name op social media, zien we 
dat Actiegroep Deportatie Verzet haar netwerk inzet om steun voor de hongerstakende 
asielzoekers te betuigen en demonstraties te organiseren. Op social media worden hun 
berichten geretweet door bijvoorbeeld Occupy Nederland. Ze doen hiermee aan 
mobilisatie. 

Journalisten Sheila Kamerman en Kaya Bouma 
Deze verslaggevers voor respectievelijk NRC en Volkskrant hebben veelvuldig de situatie 
van de hongerstakende asielzoekers in de krant gepubliceerd. Beiden doen hun 
berichtgeving vanuit het human interestframe en passen vaak personificatie  toe. Beiden 
publiceerden samen een derde van alle krantenartikelen over deze casus. Uit een artikel 
van 15-5-2013 in de Volkskrant blijkt dat Kaya Bouma via actiegroep Deportatie Verzet in 
contact kwam met asielzoekers. Ook op social media mengt Kamerman zich in de 
discussie. Op 14-5-2013 tweet zij: ‘Honger- en #dorststaker Sayam Uddin Nessar drinkt 
weer want hij komt vrij! Ik ga me inzetten voor de anderen in vreemdelingendetentie.’ 
Hieruit blijkt dat zij zich persoonlijk betrokken voelt bij de casus. In de Volkskrant wordt een 
opiniestuk geplaatst dat tot mobilisatie oproept (14-5-2013). Het roept op de petitie op: 
http://petities.nl/petitie/beleid-detentiecentra-asielzoekers-is-onmenselijk te ondertekenen. 
Ministerie Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven 
Ten slotte spelen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en met name staatssecretaris 
Teeven en belangrijke rol in de mediadiscussie. Over het algemeen betrachten zij non-
respons omdat zij niet op individuele dossiers willen reageren. De staatssecretaris wil wel 
reageren op de aantallen hongerstakers en de situatie in vreemdelingedetentie. Er wordt 
op een aantal momenten naar buiten gebracht dat het ministerie zich niet herkent in de 
beschrijvingen die in de media van de situatie in detentiecentrum Rotterdam worden 
gegeven. Naar aanleiding van de vrijlating van Sayim Uddin Nessar reageert de 
staatssecretaris door te benadrukken dat niet op grond van zijn dorststaking tot vrijlating 
besloten is. Ook wat betreft de misstanden die vertrouwensarts Elcke Bonson rond 
Guineese asielzoeker Cheikh Bah naar buiten brengt, laat de staatssecretaris zich verleiden 
te reageren. Hij ontkent de situatie geschetst door Bonson en doet hiermee actief aan 
frame-manipulatie.  Op 14-8-2013 publiceert de Volkskrant een artikel op basis van een 
bezoek aan detentiecentrum Schiphol dat bij hoge uitzondering door het ministerie 
mogelijk was gemaakt. Ook dit lijkt te behoren tot de strategie van frame-manipulatie om 
de media een ander beeld te geven van de situatie in vreemdelingendetentie.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Voorafgaand aan de hongerstakingen in detentiecentrum Rotterdam bericht de Telegraaf 
over een Kameroense dorststaker die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Op 2-5-2013 
stelt PVV-Kamerlid Fritsma Kamervragen over deze zaak waarin hij zijn bezorgdheid uit dat 
ook andere asielzoekers dit als pressiemiddel zullen gebruiken. In beantwoording van deze 
Kamervragen benadrukt de staatssecretaris dat honger- of dorststaking geen asielgrond is.  
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Naar aanleiding van een bericht in Trouw over de hongerstaking onder asielzoekers in 
detentiecentrum Schiphol stelt GroenLinks-kamerlid Voortman op 7-5-2013 (week 19) 
Kamervragen waarbij ze de ‘menselijke maat’ van vreemdelingendetentie aankaart. Naar 
aanleiding van een overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 8-5-2013 
stuurt de staatssecretaris op 15-5-2013 (week 20) een brief naar de tweede kamer om de 
Kamerleden te informeren over de honger- en dorststakingen in het justitieel complex 
Schiphol en detentiecentrum Rotterdam. Hij informeert de kamer over de aantallen 
honger- en dorststakers, de monitoring van hun toestand en de toepassing van het 
protocol ‘Weigering voedsel en/of vocht’. Hij benadrukt dat honger- of dorststaking geen 
grond is voor verblijfsaanvaarding of wijziging van het democratisch tot stand gekomen 
immigratie- en asielbeleid.  

De staatssecretaris deed de honger- en dorststaking van meet af aan af als ‘pressiemiddel’. 
Het counterframe hiervan brengt het hem wel in een lastige positie. Zijn positie stond 
recentelijk nog ter discussie naar aanleiding van de zelfmoord van Russische asielzoeker 
Aleksandr Dolmatov die ook in het detentiecentrum verbleef en als zodanig aan de zorg 
van de staatssecretaris was toevertrouwd. Hernieuwde discussie over misstanden rond 
vreemdelingenbewaring landt daarom in een politiek rijke voedingsbodem. Toch vindt er 
aanleiding van deze casus geen beleidsimpact plaats. 

De verhalen over misstanden in detentiecentrum Rotterdam nemen toe in de 
mediaberichtgeving. Op 18-5-2013 wordt een alarmerend interview met vertrouwensarts 
Elcke Bonsen in Nieuwsuur uitgezonden over hongerstaker Cheikh Bah. Dit mediabericht 
bereikt vrijwel direct de beleidsagenda. Naar aanleiding van dit interview en aangekondigde 
Kamervragen van PvdA Kamerlid Maij reageert staatssecretaris Teeven in een brief aan de 
Tweede Kamer van 21-5-2013 (week 21) op de door Bonsen geuite beschuldigingen. De 
staatssecretaris geeft aan normaliter niet op individuele gevallen te willen reageren, maar 
gezien de ernst van de beschuldigingen in dit geval een uitzondering te maken. De 
staatssecretaris stelt aan dat het detentiecentrum Rotterdam tegenover Dhr. Bah volgens 
procedures heeft gehandeld waarbij geen sprake was van disproportioneel geweld. Voorts 
informeert hij de kamer dat Dhr. Bah een historie heeft als ‘beheersproblematische 
gedetineerde’ en op 19 en 20 mei 2013 het personeel van detentiecentrum Rotterdam 
fysiek belaagd heeft. Daarom is besloten hem over te plaatsen naar de Landelijke 
Afzonderingsafdeling.  

Dat de staatssecretaris worstelt met het niet kunnen in gaan op verhalen in de media over 
individuele asielzoekers blijkt ook tijdens het dertigledendebat van 22-5-2013. In antwoord 
op vragen van GroenLinks Kamerlid Voortman antwoordt hij: ‘Maar ik zeg ook tegen haar 
dat zij niet de totale achtergrond van de persoon in kwestie kent. Zo lang je die niet kent 
en ik die niet kan delen, kun je dat oordeel niet geven.’ (p. 58).  

Diezelfde dag informeert de staatssecretaris de kamer per brief over de mogelijkheden om 
een vreemdeling in bewaring die in hongerstaking is en/of vocht weigert, onafhankelijk van 
zijn wil, voeding en drinken toe te dienen. Hij constateert dat de gevolgde procedures 
correct en humaan waren en geeft aan hoe de overgebleven drie hongerstakers in het 
justitieel medisch centrum behandeld zullen worden.  

Kamervragen op 24-5-2013 en 16-8-2013 richten zich ook op de situatie in 
detentiecentrum Rotterdam. Kamerleden Schouw, Voordewind en Voortman vragen naar 
de medische verzorging en plaatsing in isoleercellen in detentiecentrum Rotterdam.  
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Naar aanleiding van de uitzetting van de twee Guineese asielzoekers Bah en Koulibaly stelt 
D66-Kamerlid Schouw Kamervragen over de overeengekomen medische zorg in Conakry 
(9-9-2013, week 37) en de kosten van de uitzetting (16-10-2013, week 42). De 
staatssecretaris specificeert de gemaakte kosten voor de uitzetting middels speciale 
overheidsvlucht en zegt dat de twee asielzoekers zich in Conakry aangekomen zelf aan 
medische zorg hebben onttrokken. Deze issues genereerden relatief weinig media-
aandacht.  

Figuur 4.18 Aandacht op politieke agenda casus Hongerstakende asielzoekers 
detentiecentrum Rotterdam 
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4.7 LHBT asielzoekers Oeganda 
Verloop media-aandacht 
De aanleiding van deze casus is het ondertekenen van een anti-homowet door president 
Museveni van Oeganda op 24-2-2014. Hierop besluit staatssecretaris Fred Teeven om het 
asielbeleid voor homoseksuele asielzoekers uit Oeganda te versoepelen. Hij schrijft dit in 
een brief naar de Tweede Kamer op 25-8-2014. Al in aanloop naar de ondertekening van 
de Oegandese wet heeft staatssecretaris Teeven aangekondigd dat hij het asielbeleid wil 
versoepelen als de wet inderdaad ondertekend wordt. In de weken voor 25-2-2014 is er 
daarom al wat social media-aandacht. Op 25-2-2014 komt dit besluit op de radio: in het 
Radio 1 Journaal wordt staatssecretaris Teevens reactie gevraagd op de vraag vanuit COC 
Nederland om het asielbeleid voor Oegandese asielzoekers te versoepelen. Staatssecretaris 
Teevens reactie wordt veel geciteerd in de traditionele en social media, maar na een paar 
dagen is de meeste media-aandacht verstomd.  

Figuur 4.19 Aandacht per mediatype casus LHBT-asielzoekers Oeganda 

 

Frame-analyse 

Human interestframe: Oegandese homoseksuelen verdienen bescherming 
De probleemdefinitie van het human interestframe is het versoepelde asielbeleid voor 
homoseksuele Oegandese asielzoekers dat staatssecretaris Fred Teeven voorstelde: ‘Met 
zo’n wet kun je mensen niet terugsturen’ (NRC Handelsblad, 25-2-2014). De causale 
verklaring is de ondertekening van de anti-homowet (‘draconische wet’) door president 
Museveni van Oeganda en het geweld tegen homoseksuelen en hun families. Hierbij hoort 
bijvoorbeeld de metafoor ‘heksenjacht’, waarmee wordt uitgedrukt dat de nieuwe wet 
verplicht om homoseksuelen aan te geven. De betrokkenen zijn de homoseksuele 
asielzoekers die openlijk voor hun homoseksualiteit zijn uitgekomen. Zij worden neergezet 
als slachtoffers van de homofobe houding in Oeganda, of zoals uitgedrukt in een 
Volkskrant artikel: ‘Slachtoffers van de Oegandese homojacht’ (De Volkskrant, 26-2-2014). 
Als voorbeeld wordt van sommige asielzoekers hun levensverhaal opgetekend, waarbij de 
dreiging van geweld en de homofobe houding in Oeganda centraal staan. De asielzoekers 
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uiten dat ze in Nederland eindelijk kunnen zijn wie ze zijn, terwijl in Oeganda ‘iedereen 
tegen ons op wordt gezet’ en ‘een crimineel beter is dan wij’ (AD, 26-2-2014). Ook worden 
voorbeelden genoemd van geweld tegen homoseksuelen in andere landen. Daarnaast 
wordt vaak gerefereerd naar de voorpagina in een Oegandese krant, waarin 200 namen 
worden genoemd van homoseksuelen in Oeganda. Naast de visualisatie van die 
voorpagina worden ook foto’s van Oegandese homoseksuele asielzoekers in Nederland 
getoond. In online krantenberichten is er verder vaak een foto van een demonstratie in 
Kenia tegen de anti-homowetgeving van Oeganda. Als oplossingsstrategie wordt een 
verblijfsvergunning voor Oegandese asielzoekers genoemd en het bevriezen van 
ontwikkelingshulp aan Oeganda, om het land zo onder druk te zetten om zich meer 
homo-vriendelijk op te stellen.  

Tevens in de Tv-programma’s is dit human interestframe te zien. Daarbij worden ook vaak 
rapportages getoond van predikers (uit binnen- en buitenland) die anti-homocampagnes 
voeren. Daarnaast is er een klein interview met een ‘gewone Oegandees op straat’, waaruit 
ook de homofobe houding naar voren komt.  

Bestuurlijk frame: Homoseksualiteit kan moeilijk beoordeeld worden 
Voor het bestuurlijk frame is het besluit van staatssecretaris Teeven de causale verklaring 
van de probleemdefinitie. Doordat de staatssecretaris heeft aangekondigd de 
asielprocedure te versoepelen voor asielzoekers wiens homoseksualiteit ‘geloofwaardig’ en 
‘aannemelijk’ is, rijst de vraag hoe de IND kan controleren of een asielzoeker homoseksueel 
is. Dit frame gaat niet in op de bedreiging van een grote toestroom asielzoekers (zoals het 
bedreigingsframe wel doet), maar richt zich op een bestaand probleem, namelijk de vraag 
of de IND kan beoordelen of een asielzoeker homoseksueel is. Er wordt ook gesteld dat 
het meevalt in hoeverre de versoepeling een ‘open armen-beleid’ is (NRC, 26-2-2014). In 
dit frame wordt vaak gebruikgemaakt van voorbeelden hoe andere landen omgaan met 
deze beoordeling. Ook wordt er beschreven hoe de asielprocedure nu is voor 
homoseksuele asielzoekers uit Oeganda en andere landen. Het Europees Hof van Justitie 
verruimde in 2013 de asielgronden voor homoseksuele asielzoekers. Dat gebeurde omdat 
asielzoekers soms werden teruggestuurd als ze in hun land van herkomst aan vervolging 
konden ontkomen door zich terughoudend te gedragen. Het Europese Hof besliste dat de 
overheid zulke terughoudendheid niet mag verwachten (NRC 26-2-2014; Twitter Wil 
Eikelboom). De statistieken die genoemd worden in dit frame zijn het aantal landen met 
een anti-homowetgeving en het aantal asielzoekers uit Oeganda. Als oplossingsstrategie 
wordt het beter opleiden van de IND genoemd.  

Er zijn twee ‘kanten’ ofwel valenties van dit frame. Dit frame wordt gebruikt om te 
beargumenteren dat er meer asielzoekers zouden moeten worden toegelaten en dat het 
huidige systeem niet deugt, maar dit frame wordt ook gebruikt door de IND om te 
beargumenteren dat er al goed wordt omgegaan met de beoordeling van de 
homoseksualiteit van asielzoekers. 

Bedreigingsframe: Aanzuigende werking 
Net als het bestuurlijk frame, is de causale verklaring bij het bedreigingsframe 
staatssecretaris Teeven’s besluit om het asielbeleid voor homoseksuele Oegandese 
asielzoekers te versoepelen. Ook in dit frame wordt zich afgevraagd hoe het te controleren 
is of asielzoekers homoseksueel zijn, maar bij dit frame wordt hier direct een gevolg aan 
verbonden, namelijk dat dit beleid daarom zal leiden tot een grote toestroom of ‘vloedgolf’ 
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van asielzoekers uit Oeganda. Men stel dat het nauwelijks mogelijk is om de ‘echte homo’ 
van de ‘gelukszoeker’ te onderscheiden. Er is ook wel begrip voor de gelukszoeker: ‘Als ik 
daar woonde, zou ik het ook wel weten’ (Telegraaf, 26-2-2014). Staatssecretaris Teeven’s 
besluit wordt gezien als het ‘uitrollen van de rode loper’. Daarom wordt als oplossing 
aangedragen om het asielbeleid voor homoseksuele asielzoekers niet te versoepelen. In dit 
frame wordt een parallel getrokken met het asielbeleid voor andere asielzoekers, zoals het 
Kinderpardon. Ook in dit frame worden de aantallen (homoseksuele) asielzoekers die hier 
asiel aanvragen genoemd als statistieken.  

Figuur 4.20 Media-aandacht per frame casus LHBT asielzoekers Oeganda 

 

Actoren en framingstrategieën 
In deze casus komen er verschillende actoren naar voren, maar zijn er slechts een aantal 
die telkens terugkeren. De belangrijkste actoren zijn staatssecretaris Teeven, het COC, 
asieladvocaat Wil Eikelboom en psycholoog Peter Herfst. Andere actoren die wel worden 
genoemd, maar niet bepalend lijken te zijn, zijn politici Fritsma, De Caluwé, 
maatschappelijke organisatie Vluchtelingenwerk, experts Steve Mwase en Arne Doornebal 
en betrokkenen: Oegandese homoseksuele asielzoekers in Nederland. Daarnaast zijn er 
een aantal ingezonden lezersbrieven en wordt de mening van ‘de Nederlandse burger’ 
geschetst door middel van een opinieonderzoek van de Telegraaf. 

Fred Teeven en het COC 
Op 25-2-2014 wordt staatssecretaris Teeven gevraagd een reactie te geven op het pleidooi 
van het COC om het beleid te versoepelen voor homoseksuele asielzoekers. Het COC is 
verder geen actor in de traditionele media. Staatssecretaris Teeven heeft dan al een brief 
naar de Tweede Kamer geschreven waarin hij aankondigt dat Oegandese asielzoekers een 
verblijfsvergunning zullen krijgen, tenzij concreet uit de individuele situatie blijkt dat na 
terugkeer geen sprake zal zijn van vervolging. Het interview op Radio 1 geeft hem de 
mogelijkheid om het human interestframe te introduceren. Ook in andere media 
(krantenberichten, tv) komt hij in beeld en draagt hij het human interestframe uit. Via een 
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woordvoerder benadrukt hij dat het aantal asielzoekers uit Oeganda mee zal vallen. 
Daarmee gaat hij in op het argument vanuit het bedreigingsframe en doet hij aan frame-
manipulatie. In de media gaat hij verder niet in op het bestuurlijk en het bedreigingsframe, 
tegenover deze frames betracht hij non-respons. Kamervragen sturen hem in de richting 
van non-respons, maar ook daar blijft hij bij het human interestframe.  

Wil Eikelboom en Peter Herfst 
In de traditionele geschreven media komt Wil Eikelboom, asieladvocaat, niet in beeld, maar 
in de social media is hij actief bezig om zijn kanttekeningen bij de overige frames (het 
human interestframe van de staatssecretaris en het bedreigingsframe) te plaatsen. 
Daarnaast is hij ook op de radio geweest in het programma Dit is de dag van de EO. Hij 
gaat sterk in op het bestuurlijk frame: hoe kan de IND beoordelen dat een asielzoeker 
homoseksueel is? Hierbij doet hij aan objectivering van de casus in reactie op het human 
interestframe. Ook Peter Herfst, psycholoog en vrijwilliger bij de maatschappelijke 
organisatie Secret Garden, zet dit bestuurlijk frame sterk neer. Hij stelt dat de IND de kennis 
mist om asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers goed te beoordelen. Dit komt ook 
naar voren in een verhaal van een Oegandese homoseksuele asielzoeker in de Volkskrant.  

IND 
De IND reageert op het verhaal van de Oegandese homoseksuele asielzoeker in de 
Volkskrant waarin werd verteld dat de IND intieme vragen zou hebben gesteld. Daarnaast 
reageert de IND op het bestuurlijke frame. In deze reacties benadrukt de IND dat zij 
zorgvuldig en op een gepaste manier omgaan met de beoordeling van de 
homoseksualiteit van asielzoekers. Zij doen hierbij aan objectivering. Zij gebruiken 
verschillende reasoning en framing devices van het bestuurlijke frame  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Naar aanleiding van de anti-homowetgeving heeft staatssecretaris Teeven een tweetal 
brieven naar de Tweede Kamer geschreven waarin hij aangaf de asielprocedure te 
versoepelen voor Oegandese asielzoekers van wie aannemelijk is dat ze LHBT zijn wanneer 
president Museveni de wet zou ondertekenen (respectievelijk op 14 en 17 februari 2014, 
week 7 en 8). Op 25-2-2014 schrijft hij dat hij de asielprocedure zal versoepelen voor deze 
groep asielzoekers. Hierin is duidelijk het human interestframe zichtbaar. Dit komt 
veelvuldig in de media terug. Op 20-3-2014 wordt de wet aangepast (26-3-2014 openbaar 
in de Staatscourant). Op 4-3-2014 stellen de Kamerleden Schouw (D66), Voortman 
(GroenLinks) en Fritsma (PVV) in het vragenuurtje vragen over deze versoepeling. Naar 
aanleiding hiervan wil Linda Voortman een debat aanvragen over het asielbeleid ten 
aanzien van andere landen waar er een anti-homowetgeving is. Er is echter onvoldoende 
steun voor een debat, maar er wordt afgesproken dat er een brief met vragen aan de 
staatssecretaris zal worden gestuurd. De staatssecretaris beantwoordt deze brief op 15-4-
2014. De brieven van de staatssecretaris, inclusief de laatste brief op 1-4-2014, worden op 
16-4-2014 besproken in een vergadering van de commissie van Veiligheid en Justitie. 
Tijdens het vragenuurtje op 4-3-2014 had staatssecretaris Teeven toegezegd om voor het 
zomerreces een rapportage te geven over het aantal asielzoekers van wie de asielaanvraag 
is geweigerd. Hij komt hierop terug in een brief op 21-6-2014. Uiteindelijk is het 
voorgestelde beleid niet gewijzigd.  

Tijdens het vragenuur sluit Kamerlid Schouw zich aan bij het human interestframe door in 
te gaan op de bedreiging voor LHBTs in Oeganda. Hij vraagt zich daarnaast af waarom er 
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nog een individuele toetsing nodig is en waarom de LHBTs niet collectief een vergunning 
krijgen. Daarnaast stelt hij vragen over de veiligheid van Oegandese familieleden van 
Nederlandse homoseksuelen. Deze vragen worden in de vergadering met de commissie 
van Veiligheid en Justitie ook overgenomen door andere partijen. Opvallend is dat deze 
vragen in de media niet zijn teruggekomen.  

Kamerlid Voortman sluit zich aan bij het bestuurlijk frame, maar richt zich op de 
issueconnectie met de asielprocedure voor andere landen waarin er een anti-
homowetgeving is. Zij vraagt zich af waarom er niet in andere landen het asielbeleid is 
versoepeld. Ook deze vraag komt niet terug in de media. Daarnaast sluit zij zich aan bij het 
bestuurlijke frame. Zo vraagt zij in de brief aan staatssecretaris Teeven hoe nu getoetst 
wordt of iemand LHBT is. Dit frame komt ook terug in de vergadering met de commissie. 
Deze is enkele dagen na het artikel in het NRC waarin psycholoog Peter Herfst stelt dat de 
IND onvoldoende kennis heeft om de homoseksuele geaardheid van een asielzoeker te 
beoordelen (11-4-2014). Tijdens de vergadering wordt er dan ook door de SP en 
ChristenUnie verwezen naar dat artikel. De ChristenUnie maakt daarbij een issue-connectie 
naar de situatie van christelijke asielzoekers. Deze vergelijking komt ook terug in de social 
media. 

PVV-Kamerlid Fritsma sluit in zijn vragen tijdens het vragenuur, in de brief met vragen en in 
de vergadering met de commissie Veiligheid en Justitie, sterk aan bij het bedreigingsframe. 
Zo wil hij graag weten hoeveel meer homoseksuele asielzoekers zich hebben gemeld bij 
de IND.  

Deze casus begint met een debat over een mogelijke beleidsverandering door de nieuwe 
homowet in Oeganda. Uiteindelijk is er geen beleidswijziging geweest en heeft de 
mediaberichtgeving geen beleidsimpact gehad.  

Figuur 4.21 Aandacht op politieke agenda casus LHBT asielzoekers Oeganda 
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4.8 Terugkeer asielzoekers naar Burundi en Rwanda 
Verloop media-aandacht 
Tot voor kort weigerden Rwanda en Burundi uitgeprocedeerde asielzoekers die door 
Nederland werden uitgezet het land binnen te laten. Begin januari 2014 is staatssecretaris 
Teeven afgereisd naar Rwanda en Burundi om met beide regeringen afspraken te maken 
over uitwisseling van onderdanen op het gebied van vreemdelingenrecht (uitzetting) en 
strafrecht (uitlevering). Onder vluchtelingen uit Rwanda en Burundi bevinden zich 
asielzoekers met een 1F status: Zij worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt 
aan oorlogsmisdaden tijdens de genocide van 1994.  

De staatssecretaris bezocht Rwanda van 5-7 januari 2014. Op 6-1-2014 werd het 
memorandum of understanding getekend. Het is afgesproken dat Rwanda in ruil voor het 
opnemen van onderdanen steun zal krijgen van het Nederlandse Openbaar Ministerie bij 
de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers die betrokken waren bij de genocide in 
1994. De staatssecretaris bezocht Burundi van 8-10 januari 2014. Met Burundi werd 
afgesproken dat afspraken uit het memorandum of understanding uit 2008 op het gebied 
van migratie zullen worden voortgezet. Burundi zal door Nederland worden geholpen bij 
grenscontrole met cursussen en technieken voor paspoortcontrole. Ook komt er een 
Nederlandse adviseur op het Burundische ministerie van Veiligheid.  

In de week na het bezoek was er media-aandacht voor het bezoek en de gemaakte 
afspraken. Deze mediaberichtgeving baseerde zich grotendeels op de persberichten van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Later volgden kritische reacties op de gemaakte 
afspraken. Deze media-aandacht werd gepersonaliseerd met verhalen van Rwandese 
asielzoekers voor wie uitzetting dreigt.  

Figuur 4.22 Aandacht per mediatype casus Terugkeer asielzoekers naar Burundi en Rwanda 

 

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Soc
ial m

edia

Tra
diti

one
le m

edia

Weeknummers
Kranten Opinietijdschriften TV Social media



91 
 

Frame-analyse 

Bestuurlijk frame: Diplomatieke afspraken over terugkeer 
In de eerste plaats treffen we in mediaberichtgeving rond deze casus een bestuurlijk frame 
aan. Mediaberichten met dit frame zijn veelal nauw gebaseerd op de persberichten die 
door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze werden bijvoorbeeld op social media 
veel gedeeld.  

De probleemdefinitie van dit frame stelt dat Rwanda en Burundi weinig prioriteit geven aan 
internationale afspraken over opname van onderdanen na gedwongen terugkeer. Er wordt 
hiermee een bestuurlijk probleem aangekaart: gemaakte afspraken worden onvoldoende 
nagekomen. Voor Nederland betekent dit dat uitgeprocedeerde asielzoekers – waaronder 
asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden – niet naar deze landen kunnen 
worden uitgezet.  

Het causale narratief stelt dat het in het belang is van alle drie de landen als deze 
asielzoekers kunnen terugkeren. Staatssecretaris Teeven stelt: ‘Nederland is geen veilige 
plaats voor oorlogsmisdadigers’ (Telegraaf 7-1-2014). Tegelijkertijd spreekt hij zijn 
bewondering uit voor de ontwikkeling van de Afrikaanse landen. Wat betreft Rwanda meent 
hij dat de rechtspraak inmiddels op een dusdanig niveau is dat het voldoet aan de 
internationale standaarden volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM). Wat betreft Burundi brengt hij voorbeelden onder de aandacht van teruggekeerde 
asielzoekers die een redelijk goed bestaan hebben opgebouwd. Schetsen van leed van 
teruggekeerde asielzoekers noemt hij ‘indianenverhalen’ (Knevel en Van Den Brink, 20-6-
2014). Beide landen zijn het oorlogsverleden aan het afschudden. Deze voorbeelden 
worden ingezet als framing devices bij dit frame 

Er worden verschillende betrokkenen onderscheiden binnen dit frame. In de eerste plaats is 
er aandacht voor staatssecretaris Teeven die succes heeft geboekt tijdens zijn bezoek aan 
Rwanda en Burundi. Hij is in beide landen gekomen tot bestendiging van de afspraken over 
terugkeer in ruil voor steun door de Nederlandse overheid. Ten tweede is er aandacht voor 
de regeringen van Rwanda en Burundi die binnen dit frame als samenwerkingspartners 
worden geframed. Opmerkelijk is dat het binnen dit frame in het midden gelaten wordt wie 
de betreffende asielzoekers zijn. In de media verschijnt niet om welke aantallen het gaat en 
hoeveel van hen een 1F status bezitten. Er wordt gesproken over ‘burgers’, ‘onderdanen’ of 
‘vluchtelingen’.  

Binnen dit frame ligt de meeste nadruk op de oplossingsstrategie die navolging van de 
gemaakte afspraken betreft. Er wordt gesteld dat staatssecretaris Teeven het mogelijk heeft 
gemaakt dat Rwandese en Burundische onderdanen nu kunnen terugkeren. In het 
memorandum of understanding is afgesproken dat Rwanda in ruil voor het opnemen van 
onderdanen steun zal krijgen van het Nederlandse Openbaar Ministerie bij de opsporing en 
vervolging van oorlogsmisdadigers die betrokken waren bij de genocide in 1994. Met 
Burundi zijn afspraken uit het memorandum of understanding uit 2008 op het gebied van 
migratie bestendigd. Burundi zal door Nederland worden geholpen bij grenscontrole met 
cursussen en technieken voor paspoortcontrole. Ook komt er een Nederlandse adviseur 
op het Burundische ministerie van Veiligheid.  

Human Interestframe: Terugkeer naar een corrupt regime 
Een counterframe komt wat later in de discussie op (figuur 4.22 aandacht per frame). Dit 
counterframe betreft een human interestframe. Het vertrekt vanuit de persoonlijk verhalen 
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van een aantal Rwandese vluchtelingen en zet vraagtekens bij hun rechtspositie wanneer 
zijn zouden terugkeren naar Rwanda. Dit frame laat Burundi buiten de discussie.  

De probleemdefinitie van het human interestframe is dat Nederland met de nieuwe 
afspraken met Rwanda van oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers zal uitleveren aan een 
corrupt regime. Er wordt gesteld dat deze verdachten geen eerlijk proces zullen krijgen. De 
stelling van staatssecretaris Teeven dat de juridische situatie in Rwanda verbeterd zou zijn 
wordt bestreden.  

Het causale narratief focust op de huidige situatie in Rwanda. Er wordt gesteld dat onder 
het regime van Paul Kagame op grote schaal mensenrechtenschendingen worden 
gepleegd (NRC 13-1-2014). Het belangrijkste framing device dat op verschillende punten 
wordt ingezet is de vergelijking met de terugkeer van Victoire Ingabire Umuhoza vanuit 
Nederland naar Rwanda. Zij woonde als Rwandese vluchteling zestien jaar in Nederland en 
keerde in 2010 terug om als oppositieleider deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. 
Dit werd haar verboden en meer recentelijk werd zij in Rwanda tot lange gevangenisstraf 
veroordeeld wegens samenzwering tegen de staatsveiligheid en ontkenning van de 
genocide. De veroordeling van Ingabire wordt binnen het human interestframe geframed 
als politiek schijnproces als bewijs van mensenrechtenschendingen naar voren gebracht. 
Een ander framing device is dat verwezen wordt naar publicaties van Amnesty 
International, de VN en Human Rights Watch die de berechting van Ingabire veroordelen 
en kritisch zijn op de mensenrechtensituatie in Rwanda.  

De betrokkenen die binnen dit frame naar voren worden gebracht zijn Rwandese 
vluchtelingen met 1F-status. Uitgeprocedeerde asielzoekers zonder deze status worden 
buiten deze discussie gelaten. De verhalen van drie van deze verdachte oorlogsmisdadigers 
worden in de mediaberichtgeving gepersonaliseerd: Jean Baptiste Mugimba (AD 3-2-2014), 
Jean Claude Lyamuremye (Vrij Nederland 12-4-2014) en Joseph Mugenzi (Vrij Nederland 
21-6-2014) Hun persoonlijk verhaal wordt opgetekend, al dan niet door middel van 
interviews, en er worden vraagtekens geplaatst bij de verdenking. Staatssecretaris Teeven 
en de Nederlandse regering in het algemeen worden eveneens als betrokkene geframed. 
Volgens dit frame heeft de staatssecretaris zich door de Rwandese overheid een rad voor 
de ogen laten draaien en is hij naïef om te verwachten dat de Rwandezen een eerlijk 
proces zullen krijgen.  

De oplossingsstrategie die vanuit dit frame wordt voorgesteld is dat verdachte 
oorlogsmisdadigers desalniettemin moeten worden vervolgd, maar dat dit moet gebeuren 
met een eerlijk proces in een stabiele rechtsstaat. Op dit moment is daar in Rwanda geen 
sprake van dus moeten zij niet worden uitgeleverd.  
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Figuur 4.23 Media-aandacht per frame casus Terugkeer asielzoekers naar Burundi en 
Rwanda 
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die hiervan uitgaat toelichten met voorbeelden). Wel wordt de situatie in Rwanda en 
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Michiel Pestman 
Een belangrijke vormgever van het human interestframe is advocaat Michiel Pestman. Hij 
komt tegen de framing door de staatssecretaris in het verweer in krantenartikelen (NRC 13-
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Politieke agenda en beleidsimpact 
De terugkeer van asielzoekers naar Rwanda en Burundi komt op de politieke- en 
beleidsagenda te staan naar aanleiding van het bezoek van de staatssecretaris. De 
staatssecretaris doet verslag van de gemaakte afspraken in een brief aan de Tweede Kamer 
van 31-1-2014 (week 5) en naar aanleiding hiervan worden er vragen aan hem gesteld door 
fractieleden van oppositiepartijen SP, PVV, D66 en CU in de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie. Het onderwerp is niet aan de orde gekomen in plenaire debatten.  

De vragen van SP, D66 en ChristenUnie sluiten aan bij het human interestframe omdat zij 
in twijfel stellen of de Rwandese rechtspraak wel aan de internationale standaarden 
voldoet. Zij vinden uitlevering van asielzoekers met 1F-status daarom ongeoorloofd. De 
vragen van de PVV richten zich op de verblijfsvergunning die aanvankelijk was verleend aan 
Jean Baptiste Mugimba. Zij vragen of de 1F-screeningsprocedure wel voldoende 
functioneert.  

Een beleidsimpact door de media heeft niet plaatsgevonden in deze casus. Naar aanleiding 
van de vragen in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie licht de staatssecretaris zijn 
besluiten toe maar er worden geen verdere acties toegezegd. Ook laat hij in 
beantwoording van vragen in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie blijken geen 
grote waarde te hechten aan mediaberichtgeving die kritiek levert op de gemaakte 
afspraken met Rwanda: ‘Ik kan me echter niet altijd aan de indruk onttrekken, dat datgene 
wat we hier in de Nederlandse media lezen ook in belangrijke mate wordt ingegeven door 
de meningen van bepaalde groepen van Rwandese zijde die hier in Nederland wonen. Ik 
vraag me niet eens af of dit altijd de meest objectieve informatie is. Deze vraag 
beantwoord ik onmiddellijk negatief. De informatie die wordt verstrekt is niet objectief.’ 
(Vaste Commissie Veiligheid & Justitie 30-1-2014: 40). 

Figuur 4.24 Aandacht op politieke agenda casus Terugkeer asielzoekers naar Burundi en 
Rwanda 
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4.9 Vluchtkerk 
Verloop media-aandacht 
Op 25-9-2012 (week 39) zetten 38 asielzoekers een tentenkamp op aan de Notweg in 
Amsterdam Osdorp naar voorbeeld van eerdere kampen in Den Bosch en Ter Apel. Ook in 
Den Haag vestigen zich uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp nabij Centraal 
Station. Het aantal asielzoekers in het Amsterdamse tentenkamp groeit naar 80-90 en er 
komt media-aandacht voor het tentenkamp wanneer de asielzoekers demonstreren voor 
een permanente oplossing voor hun situatie en de gemeente Amsterdam worstelt hoe met 
het tentenkamp om te gaan. Op 13-11-2012 (week 46) doen sympathisanten van de 
extreem-rechtse nationalistische actiegroep Voorpost ‘s nachts het hek van het 
tentenkamp op slot. Zij stellen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal een stuk land 
bezetten en achter slot en grendel horen. Tevens in week 46, op 15-11-2012, reageert 
staatssecretaris Teeven dat hij de asielzoekers uit het tentenkamp die nog een procedure 
hebben lopen 30 dagen onderdak in een asielzoekerscentrum zal bieden terwijl de 
aanvragen versneld worden behandeld. Advocaat van de asielzoekers Ursula Weitzel 
reageert dat haar cliënten niet op dit aanbod in zullen gaan.  

Begin november 2012 (week 45) schrijft burgemeester Van der Laan in een brief aan de 
gemeenteraad dat hij het tentenkamp wil ontruimen omdat hij bezorgd is over de 
gezondheids- en veiligheidssituatie. Burgemeester van der Laan maakt aan de advocaat van 
de asielzoekers Ursula Weitzel bekend dat het kamp op 23-11-2012 ontruimd zal worden. 
Hij biedt de asielzoekers vervolgens maximaal dertig dagen tijdelijke opvang aan in dak- en 
thuislozencentra in verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam. De ontruiming van 
het kamp wordt opgeschort zolang de rechter op het verzoek van de asielzoekers en hun 
advocaat nog in beraad is over de rechtmatigheid van het tentenkamp. Op 22-11-2012 
(week 47) brengt de voorzieningenrechter een bezoek aan het tentenkamp. Op 28-11-2012 
(week 48) doet zij uitspraak dat het tentenkamp ontruimd moet worden. Dit gebeurt op 30-
11-2012 (week 48) onder protest van verschillende actiegroepen en betrokkenen. Rond de 
100 asielzoekers laten zich arresteren, maar de meesten van hen worden de zelfde dag 
weer vrijgelaten. Weinigen gaan in op het aanbod van verblijf in dak- en thuislozencentra. 
Sommigen verblijven het weekend na ontruiming in een oude atoomschuilkelder, in een 
brug over het Vondelpark en een atelierpand aan de Overtoom (NRC 3-12-2012).  

Enkele dagen na de ontruiming wordt bekend dat de uitgeprocedeerde asielzoekers in de 
Jozefkerk aan de Erik Roodenstraat in Amsterdam Bos en Lommer verblijven (week 49). 
Deze kerk staat sinds mei 2012 leeg en Steungroep de Vluchtkerk heeft de kerk dat 
weekend gekraakt en de uitgeprocedeerde asielzoekers daar uitgenodigd. De eigenaar van 
de kerk vindt het goed dat de ruim honderd asielzoekers daar voor de komende maanden 
verblijven. Burgemeester Van der Laan laat onderzoek doen naar de veiligheidssituatie van 
de asielzoekers in de Vluchtkerk. 

Op 10-2-2013 (week 6) treedt een aantal Malinese vluchtelingen uit de Vluchtkerk op onder 
de bandnaam ‘We are here’ in Paradiso. Op 8-3-2013 (week 10) blijven politici Joël 
Voordewind en Linda Voortman een nacht bij de vluchtelingen in de Vluchtkerk slapen om 
aandacht te vragen voor strafbaarstelling van illegaliteit. Op 31-2-2013 zouden de 
vluchtelingen oorspronkelijk de Vluchtkerk moeten verlaten. In verband met de kou wordt 
dit uiteindelijk uitgesteld tot 31-5-2013. Per 1-6-2013 (week 22) kraken zij een leegstaand 
kantoorpand van woningcorporatie de Key. Dit komt bekend te staan als de Vluchtflat 
(Volkskrant 8-8-2013). 
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Op 11-7-2013 (week 28) komt in de media dat een Somalische asielzoeker er van verdacht 
wordt de tienjarige dochter van een vrijwilliger in de Vluchtkerk te hebben aangerand op 
23-2-2013. Ook zijn er die maand verschillende berichten over ruzies en vechtpartijen in de 
Vluchtflat.  

We eindigen de analyse een jaar na aanvang van de casus op een luw moment in de 
media-aandacht: 29-9-2013 (week 39). Die week moeten de vluchtelingen de Vluchtflat 
verlaten. De casus van de vluchtelingen gaat nog door. Vanaf 4-10-2012 nemen ze hun 
intrek in het ‘Vluchtkantoor’. Wanneer ze die locatie moeten verlaten, valt de groep uit 
elkaar: een deel accepteert het aanbod van de burgemeester van Amsterdam om naar een 
ex-gevangenis te gaan (Vluchthaven vanaf 3-12-2012 tot 9-7-2014) voor zes maanden, een 
deel weigert deze opvang en kraakt een garage: de Vluchtgarage (vanaf 14-12-2013 tot 13-
4-2015). De groep in de vluchtgarage is dermate groot dat er in mei/juni een groep zich 
afsplitst: De Vluchtmarkt (vanaf 15-4-2014). Vanaf 10-7-2014 gaan zij naar de 
‘Vluchtopvang’, vanaf 17-8-2014 in de ‘Vluchtschool’ en vanaf 23-8-2014 in het 
‘Vluchtgebouw’. Deze fasen maken geen onderdeel uit van de analyse. De casus loopt 
echter nog steeds door. In april 2015 wordt een groep asielzoekers uit de ‘Vluchtgarage’ 
verwijderd. Dit vond plaats op een gevoelig moment omdat het Comité van Ministers van 
de Raad van Europa in die periode geen duidelijke uitspraak deed of Nederland voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers in basisvoorzieningen zoals bed, bad en brood moet 
voorzien. Dit werd in een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten in 
november 2014 wel geïmpliceerd. Uiteindelijk wordt er een akkoord gesloten over de 
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Ook dit heeft er niet voor 
gezorgd dat de groep ‘We are here’ uit beeld verdween. Het Vluchtgebouw bleef nog een 
tijdlang in gebruik. In juni 2015 kraakte een groep vluchtelingen een voormalig 
stadsdeelkantoor in Amsterdam Nieuw-West.  

Figuur 4.25 Aandacht per mediatype casus Vluchtkerk 
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naam ‘We are here’ en in het tentenkamp, de Vluchtkerk en de Vluchtflat. Volgens dit frame 
zitten deze asielzoekers in een noodsituatie omdat ze op straat moeten leven en nergens 
recht op hebben. De leefomstandigheden op de verschillende locaties worden 
geproblematiseerd, evenals het gegeven dat deze asielzoekers uitgeprocedeerd zijn. De 
Nederlandse overheid maakt hen het leven onmogelijk met maatregelen als 
vreemdelingendetentie en strafbaarstelling van illegaliteit. Als framing devices worden 
beelden en verhalen van de asielzoekers en hun leefomstandigheden gepresenteerd. De 
groep uitgeprocedeerde asielzoekers verdient volgens dit frame sympathie en hulp. Hun 
acties om zichtbaarheid voor hun situatie te vragen worden gezien als gerechtvaardigd. Ze 
stellen een beleidsprobleem aan de kaak (Volkskrant 3-10-2012).  

De causale verklaring voor het ontstaan van deze dakloze groep asielzoekers is volgens de 
asielzoekers zelf en sympathisanten van deze groep gelegen in de Nederlandse 
asielprocedure. Ten eerste stellen de asielzoekers en sympathisanten de reden voor 
afwijzing van de asielaanvragen vaak ter discussie. Zij menen dat de persoonlijke 
omstandigheden van de vluchtelingen en de situatie in hun thuislanden een 
verblijfsvergunning rechtvaardigen, maar dat die om procedurele redenen is afgewezen 
(Knevel & Van den Brink 13-6-2013). Men benadrukt dat van sommige asielzoekers de 
procedure nog loopt. Ten tweede wordt gesteld dat de asielzoekers zich in een door het 
beleid geschapen vacuüm bevinden: ze vallen tussen wal en schip (NRC 15-11-2012). De 
uitgeprocedeerde asielzoekers zijn in ambtelijke termen ‘zonder toezicht vertrokken’. Velen 
kunnen echter niet terug naar hun land van herkomst omdat de landen hun onderdanen 
toegang weigeren (NRC 3-12-2012). Als framing device zeggen sympathisanten van de 
vluchtelingen vaak dat het feit dat de vluchtelingen een leven op straat in Nederland 
verkiezen boven een leven in hun land van herkomst genoeg zegt (Volkskrant 3-10-2012).  

De doelgroep die geframed wordt zijn in de eerste plaats de asielzoekers zelf. Ze worden 
als slachtoffers van beleid geframed. Ze kunnen niet terug en worden door de Nederlandse 
overheid als misdadigers behandeld. Er wordt regelmatig naar hen gerefereerd als 
‘demonstranten’ om te benadrukken dat zij niet strijden voor eigen belang, maar een groter 
beleidsprobleem willen agenderen (e.g. NRC 8-12-2012). De sympathisanten van de groep 
asielzoekers worden in de media als weldoeners naar voren gebracht. Hun belangeloze 
handelen wordt in tekst en beeld naar voren gebracht. De Volkskrant spreekt over een 
‘positieve dynamiek’ en een diverse coalitie aan groepen en individuen die helpt (Volkskrant 
10-12-2012). Misschien speelt het feit dat de Vluchtkerk in aanloop naar kerst 2012 in 
gereedheid wordt gebracht hierbij een rol, wat door Van Gorp (2006) als het effect van de 
kerstperiode wordt beschreven. Karels Smouters zegt bijvoorbeeld 'Het is bijna Kerstmis, er 
wordt op de deur geklopt, dan maak je plaats in de herberg.’ (Volkskrant 10-12-2012). Op 
Twitter wordt bijvoorbeeld opgeroepen om kerstpakketten aan de Vluchtkerk aan te bieden 
of om in de collecte van de kerk voor de Vluchtkerk te doneren (Twitter 3-12-2012; 8-12-
2012). Minister Leers en later staatssecretaris Teeven (en de Nederlandse asielprocedure in 
het algemeen) worden als bureaucratisch en niet sensitief geframed (Vrij Nederland 22-6-
2013). Dit blijkt ook bijvoorbeeld uit het door de asielzoekers en sympathisanten gebruikte 
credo ‘Er bestaan geen onwettelijk mensen, wel onmenselijke wetten’ of verwijzingen naar 
de ‘Haagse werkelijkheid’.  

Vanuit dit frame wordt gepleit voor een humanitaire en permanente oplossing voor de 
situatie waarin de asielzoekers van de Vluchtkerk en ook anderen zich bevinden. Er moet 
een beleidsverandering komen waarbij deze mensen recht krijgen op basale voorzieningen 
zoals onderdak en medische zorg. Binnen het huidige beleid vallen deze mensen tussen 
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wal en schip. Ze worden tevergeefs ontmoedigd in Nederland te blijven door ze te 
criminaliseren. Het buitenschuldcriterium wordt in verschillende krantenberichten 
besproken als mogelijkheid voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet worden 
opgenomen door het thuisland om toch in Nederland te kunnen blijven. De voorwaarden 
voor toekenning van een buitenschuldvergunning zouden te strikt zijn.  

Bestuurlijk frame: Gezondheids- en veiligheidsrisico’s door tentenkamp, Vluchtkerk 
en Vluchtflat 
Het tweede frame dat wordt gebruikt in mediaberichtgeving rond de Vluchtkerk is een 
bestuurlijk frame. Het focust op de beheersing van problemen die spelen rond de vestiging 
van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers op verschillende locaties. Dit frame 
problematiseert met name de veiligheidssituatie en de gezondheidsrisico’s. Er wordt 
gesproken over spanningen tussen asielzoekers en gezondheidsrisico’s voor de 
asielzoekers. Dit wordt gekoppeld aan overlast van omwonenden en verstorende acties 
van sympathisanten van de asielzoekers. Als voorbeeld hiervan wordt de onrust rond de 
ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg geframed. De Telegraaf spreekt over linkse 
activisten die de asielzoekers opruien en een touringcar van de politie belegeren (1-12-
2012).  

De causale verklaring die gegeven wordt is dat gemeenten gebonden zijn aan het 
Rijksbeleid wanneer zij geconfronteerd worden met uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze 
mogen hen geen opvang of hulp bieden maar moeten aansturen op vertrek (Volkskrant 9-
10-2012). Daarom is het voor Amsterdam moeilijk om de situatie rond de Vluchtkerk te 
kunnen beheersen. 

De betrokkenen die geframed worden zijn de gemeente Amsterdam en met name 
Burgemeester Van der Laan die iets met de asielzoekers aan moet, maar gebonden zijn 
aan Rijksbeleid. Daarnaast worden de asielzoekers zelf en omwonenden geframed als 
groepen die een risico lopen.  

De voorgestelde oplossing is het tijdelijk gedogen van de aanwezigheid van de asielzoekers 
in het tentenkamp en op latere locaties zolang zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook 
vanuit dit frame wordt voorgesteld dat het ministerie het beleid rond uitgeprocedeerde 
asielzoekers sluitend moet maken zodat er adequaat gehandeld kan worden door 
gemeenten in situaties zoals de Vluchtkerk (Volkskrant 9-10-2012). 

Bestuurlijk frame: Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar land van 
herkomst 
Een tweede bestuurlijk frame komt vanuit het ministerie en wordt ook regelmatig 
gehanteerd door anderen, waaronder opinieschrijvers, politici, schrijvers van lezersbrieven 
en mensen op social media. Dit frame beschouwt de asielzoekers van de Vluchtkerk niet 
als groep, maar als individuen die elk de asielprocedure doorlopen hebben en voor wie er 
een beslissing ligt dat zij moeten terugkeren naar hun land van herkomst. De verschillende 
locaties waar de asielzoekers van ‘We are here’ zich vestigen worden als ‘gekraakt’ en 
‘illegaal’ beschreven. De hulp aan de asielzoekers van de Vluchtkerk door sympathisanten 
en de gemeente Amsterdam biedt valse hoop en draagt niet bij aan consequente 
uitvoering van het vreemdelingenbeleid. 
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De gedeelde assumptie bij dit frame is dat de asielprocedure rechtvaardig en zorgvuldig is 
verlopen. Asielzoekers die Nederland niet verlaten, weigeren mee te werken aan hun 
vertrek, waar dat wel mogelijk en veilig is, en handelen tegen de regels in (Telegraaf 8-11-
2012). 

Als betrokkenen worden de asielzoekers als individuen geframed die elk moeten 
meewerken aan hun terugkeer. De weigering om terug te keren is geen onmacht, maar 
onwil. De overheid biedt uitgebreide hulp hierbij aan maar zij bedanken hiervoor. De 
sympathisanten die de groep helpen worden geframed als obstructie voor consequente 
uitvoering van beleid. Zij geven de asielzoekers valse hoop en gebruiken hen voor eigen 
doeleinden van de ‘asielindustrie’ (Telegraaf 23-11-2012). 

De oplossing die wordt voorgesteld is dat elk van deze mensen moet terugkeren naar het 
land van herkomst. Als ze meewerken aan hun terugkeer zal tijdelijk hulp en onderdak 
geboden worden (Telegraaf 4-10-2012). Alle hulp en uitstel die geboden wordt functioneert 
als een beloning voor het niet volgen van de regels. Het is ook onrechtvaardig tegenover 
degenen die het land wel verlaten hebben na afronding van de asielprocedure. 

Figuur 4.26 Frame annotatie casus Vluchtkerk 

 

Actoren en framingstrategieën 

Asielzoekers en sympathisanten 
Een eerste actorcoalitie die in de mediaberichtgeving naar voren komt is die van de 
asielzoekers zelf en de vrijwilligers en organisaties die hen steunen. Hierbij horen onder 
andere advocaat Ursula Weitzel, Stichting Vluchtelingen van de Straat, De Protestantse kerk 
Amsterdam, Vluchtelingenorganisatie M2M, het Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt, Occupy Amsterdam, de Anti-fascistische actie, de samenwerkende 
Moslimorganisaties, Steungroep de Vluchtkerk, Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, 
Stichting Vluchteling en Stichting Vrouwen tegen Uitzetting. Zij doen aan mobilisatie van 
aandacht voor het human interestframe door verschillende demonstraties te organiseren. 
Ook creëren zij personificatie van de casus doordat verschillende asielzoekers in de media 
hun verhaal doen en verschillende sympathisanten namens de asielzoekers vertellen over 
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de omstandigheden van de asielzoekers. Sommige actoren passen issue-connectie  toe 
door de situatie van de asielzoekers te koppelen aan kritiek op vreemdelingendetentie en in 
algemene zin te pleiten voor een humaner vreemdelingenbeleid.  

Burgemeester Van Der Laan, John van Tilborg (LOGO/INLIA) en Jos Wienen (VNG) 
Een tweede actorcoalitie ontstaat rond het bestuurlijke frame dat wijst op de gezondheids- 
en veiligheidsrisico’s rond de vestiging van de vluchtelingen in het tentenkamp, de 
Vluchtkerk en de Vluchtflat. Burgemeester Van der Laan wordt het meest aangehaald in de 
media, maar ook uitspraken van John van Tilborg namens LOGO (Landelijk Overleg 
Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid) en INLIA (Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) en Jos Wienen namens de VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) dragen bij aan dit frame. Zij doen aan venue-
shopping wanneer zij naar de nationale overheid wijzen als reden waardoor de situatie 
met de vluchtelingen niet voldoende door gemeente beheerst kan worden. Zij zijn van 
mening dat de landelijke overheid mogelijkheden moet bieden om in een oplossing te 
voorzien. 

Staatssecretaris Teeven, VVD-Kamerlid Malik Azmani, VVD-Gemeenteraadslid Daniel 
van Ree Amsterdam 
Actoren die het tweede bestuurlijke frame in de media brengt zijn staatssecretaris Teeven, 
VVD-Kamerlid Malik Azmani en VVD-gemeenteraadslid uit Amsterdam Daniel van Ree. Zij 
reframen het human interestframe door te stellen dat hulp aan de uitgeprocedeerde 
asielzoekers juist inhumaan is, omdat het hen valse hoop op verblijf in Nederland geeft en 
oneerlijk is tegenover degenen die wel na afloop van de asielprocedure vertrokken (cf. 
Elsevier 8-12-2012). Ook objectiveren zij de casus door niet in te gaan op individuele 
gevallen. Staatssecretaris Teeven doet meestal aan externalisering  door niet actief op de 
situatie te reageren. Hij wil de verantwoordelijkheid bij de gemeente Amsterdam laten. Hij 
benadrukt dat de burgemeester een eigen verantwoordelijkheid heeft omdat hij de 
openbare orde moet handhaven.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Op verzoek van PVV-Kamerlid Fritsma informeert minister Leers de Tweede Kamer over het 
tentenkamp in Amsterdam Osdorp per brief van 23-10-2012 (week 45). De minister 
reageert op het tentenkamp in Amsterdam Osdorp door het te framen als een 
demonstratie en te wijzen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam voor 
de openbare orde. Hij benadrukt het uitgangspunt dat uitgeprocedeerde asielzoekers het 
land moeten verlaten. Zijn opvolger, staatssecretaris Teeven, informeert de Kamer opnieuw 
over de situatie op 15-11-2012 (week 46). Hij committeert zich sterk aan het uitgangspunt 
van vertrek: ‘Dit uitgangspunt loslaten, zou betekenen dat ik het vertrouwen in de 
Nederlandse asielprocedure opzeg.’ Hij biedt een opvang aan asielzoekers die willen 
meewerken aan hun vertrek en een versnelde procedure voor degenen waarvan nog een 
aanvraag loopt. In een volgende brief aan de Tweede Kamer van 21-11-2012 (week 47) 
reageert de staatssecretaris kritisch op het aanbod van Burgemeester Van der Laan om de 
asielzoekers maximaal dertig dagen opvang te verlenen in de dak- en thuislozenopvang. Hij 
noemt dit aanbod ‘uitzonderlijk’ en bestendigt zijn bestuurlijke framing van de situatie: 
‘Maar ik vrees dat een aanbod waarbij zonder verdere voorwaarden opvang wordt 
aangeboden, deze vreemdelingen opnieuw hoop geeft op verblijf in Nederland want de 
vraag om een verblijfsvergunning is de kern van de eisen van deze vreemdelingen uit het 
tentenkamp. Daarom vind ik het belangrijk om eenduidig te zijn in mijn boodschap richting 
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deze vreemdelingen: acties zoals deze kunnen nooit aanleiding zijn om een 
verblijfsvergunning te geven.’ 

Op 21-11-2012 (week 47) vindt een algemeen overleg van de vaste commissie voor 
Veiligheid en Justitie en naar aanleiding daarvan een debat plaats over het tentenkamp in 
Amsterdam Osdorp. De VVD en PVV argumenteren vanuit het bestuurlijke frame dat de 
uitgeprocedeerde vreemdelingen Nederland moeten verlaten. Deze partijen zijn kritisch op 
de organisaties die de vluchtelingen steunen. Tijdens het begrotingsdebat van 28-11-2012 
(week 48) komt dit wederom ter tafel. VVD-Kamerlid Azmani verwijst hiernaar als ‘links-
extremistische campingorganisaties’.  

Andere partijen, waaronder GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdD en 50Plus, redeneren 
vanuit het human interestframe en stellen de toepassing van het buitenschuldcriterium ter 
discussie. Uiteindelijk worden zeven moties in stemming gebracht waarvan de motie van 
Kamerleden Gesthuizen (SP), Van Ojik (GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie), Thieme 
(PvdD), Krol (50Plus) en Schouw (D66) voor menswaardige opvang voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers die wel willen maar buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, wordt 
aangenomen. In een brief van de staatssecretaris in reactie op deze motie (28-11-2012) 
stelt de staatssecretaris vast dat het hierbij gaat om de groep die doelgroep is van het 
buitenschuldbeleid. Hij besluit om vreemdelingen aan wie de DT&V de IND heeft 
geadviseerd om een buitenschuldvergunning te verlenen, opvang aan te bieden in een 
asielzoekerscentrum zolang de beoordeling hierover bij de IND loopt. Daarbij tekent hij aan 
dat het cruciaal is dat de asielzoeker zich moet inspannen voor zijn vertrek uit Nederland.  

Na ontruiming van het tentenkamp en de verhuizing van de vreemdelingen naar de 
Vluchtkerk volgen Kamervragen van PVV-Kamerlid Fritsma (5-12-2012, week 49). Hij vraagt 
waarom de groep na ontruiming van het tentenkamp niet in vreemdelingendetentie is 
geplaatst, en noemt het kraken van de kerk een ‘brutale en misplaatste chantageactie’. Hij 
vraagt de minister na te gaan of dit een misdrijf is. Tijdens het Vragenuur van 11-12-2012 
pleit hij bij de minister voor sancties tegen de gemeente Amsterdam die niet wil 
meewerken aan het terugkeerbeleid. Kamerleden Gesthuizen (SP), Voordewind 
(ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks), Schouw (D66) en Krol (50PLUS) stellen juist 
Kamervragen vanuit een human interestframe over asielzoekers die in de winter op straat 
komen te staan (5-12-2012/6-12-2012, week 49). De ontruiming van het tentenkamp staat 
ook ter discussie tijdens een overleg van de commissie voor Veiligheid en Justitie van 19-
12-2012.  

Verschillende incidenten zoals het verlaten van de Vluchtkerk, en spanningen onder 
asielzoekers in de Vluchtflat zetten de casus weer op de politieke agenda in 2013 middels 
Kamervragen en in Kamerdebatten. Hierbij zien we dat de partijen vanuit de gebruikelijke 
frames redeneren. Ook de staatssecretaris wijkt niet van zijn eerdere framing van de 
kwestie af. Op nationaal niveau is er geen beleidsimpact door de media geweest. 
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Figuur 4.27 Aandacht op politieke agenda casus Vluchtkerk 
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4.10 Opvang Asielzoekers Oranje 
Verloop media-aandacht 
Op woensdag 24-9-2014 (week 39) benadert het COA ondernemer Hennie Van der Most 
over de beschikbaarheid van een locatie voor opvang van asielzoekers. Hij biedt zijn 
vakantiepark ‘Pipodorp’ behorend bij het attractiepark ‘Speelstad Oranje’ in Oranje, dat door 
teruglopende bezoekersaantallen noodlijdend was, ter beschikking aan. Diezelfde dag nog 
benadert het COA burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe waar 
Oranje gelegen is. Donderdag 25-9-2014 wordt na onderhandeling tussen de drie partijen 
een contract getekend voor de opvang van 1400 asielzoekers in Pipodorp voor een 
periode van drie jaar met een optie tot vijf jaar. Binnen een week worden de eerste 
asielzoekers in Oranje ontvangen. De eerste berichten hierover in de media doen verslag 
van dit besluit en benadrukken de noodzaak tot het openen van nieuwe opvanglocaties 
voor de toegenomen instroom van asielzoekers Syrië, Somalië en Eritrea. Ze benadrukken 
dat door opvang in Oranje behoud van werkgelegenheid voor medewerkers van het 
vakantiepark betekent.  

Begin oktober verschijnen er voor het eerst berichten waarin onvrede onder de bewoners 
van Oranje naar buiten komt. De onvrede focust op het aantal van 1400 asielzoekers dat 
opvang verleend zal worden. Dit is volgens inwoners van Oranje onevenredig veel in 
vergelijking met het aantal inwoners van Oranje: zo’n 140. Inwoners vrezen voor overlast 
en overbelasting van lokale voorzieningen. Inwoners voelen zich niet gehoord omdat 
Burgemeester Broertjes akkoord is gegaan zonder vooraf de gemeenteraad of inwoners 
van Oranje te raadplegen.  

De gevoelens van onvrede worden ondersteund wanneer het COA op 14-10-2014 (week 
42) 100 asielzoekers laat overplaatsen naar een andere opvanglocatie. Volgens het COA 
zijn dit alleenstaande mannelijke asielzoekers uit Eritrea die al een status hebben. Zij 
zouden verantwoordelijk zijn geweest voor de overlast. Drie voorbeelden van overlast 
worden in de mediaberichtgeving herhaald: grote groepen in de kleine buurtbus, grote 
groepen die langs de openbare weg en snelweg lopen en grote groepen tegelijkertijd in de 
buurtsupermarkt. Burgemeester Broertjes en het COA betogen dat de overlast niet het 
gevolg is van de aantallen asielzoekers die worden opgevangen in Oranje. De afspraak was 
dat Oranje voornamelijk Syrische gezinnen zou huisvesten.  

De inwoners van Oranje zijn hiermee echter niet tevredengesteld. Zij zien niet het type 
asielzoekers dat wordt opgevangen maar de getalsmatige verhouding tussen asielzoekers 
en inwoners als oorzaak voor de problemen. Een actiegroep ‘Leefbaarheid Oranje en 
Omstreken’ wordt opgericht die pleit voor het bevriezen van het huidige aantal 
asielzoekers dat wordt opgevangen in Oranje om het aantal uiteindelijk terug te brengen 
naar maximaal 250. Alle inwoners van Oranje hebben een petitie hiervoor getekend.  

Op 31-10-2014 (week 44) stapt burgemeester Broertjes onverwacht op. Hij was onder vuur 
komen te liggen over het functioneren van de sociale dienst en uitkeringen die verstrekt 
werden. Hij wordt opgevolgd door waarnemend burgemeester Ton Baas. Hij neemt een 
andere positie in aangaande de opvang van asielzoekers. Waar burgemeester Broertjes 
bleef vasthouden aan zijn afspraken met het COA en deze verdedigde tegenover de 
inwoners van Oranje, geeft waarnemend burgemeester Baas meer gehoor aan de klachten 
van bewoners. Op 3-11-2014 (week 45) stemt de waarnemend burgemeester in een 
raadsvergadering over de asielopvang in met het bevriezen van het aantal asielzoekers in 
Oranje op het huidige aantal: 594.  
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In november krijgt de asielopvang ook landelijk politieke aandacht wanneer in 
mediaberichten verbanden worden gelegd tussen opvang in verschillende kleine 
gemeenten in Nederland zoals met het Friese Rijs en het Gelderse Rekken. Het CDA en 
later ook ChristenUnie pleiten voor een ontheemdenstatus voor de grote aantallen 
asielzoekers uit conflictgebieden. Dit voorstel verdwijnt echter al snel uit beeld.  

In de week van 24-11-2014 (week 48) komt de media-aandacht voor asielopvang in Oranje 
tot een hoogtepunt. Verschillende televisieprogramma’s bezoeken de gemeenten voor een 
onderwerp of zelfs een volledige uitzending zoals Dit is de Dag van de EO op 25 november 
2014. In deze periode verschuift de media-aandacht naar de economische kant van het 
verhaal: Hoeveel verdient Hennie van der Most aan de asielopvang? NRC journaliste Wubby 
Luijendijk berekent op basis van vergadernotulen dat hij twee miljoen per jaar krijgt. Het 
COA wil niet reageren op bedragen en Hennie Van Der Most spreekt het tegen. In dezelfde 
week protesteert een aantal Syrische asielzoekers in Oranje omdat zij na twee maanden 
nog geen eerste gesprek met de IND hebben gehad en daarom ook nog geen 
mogelijkheid hebben om gezinsleden te laten nareizen. Deze kant van het verhaal komt 
slechts zijdelings naar voren in mediaberichtgeving. 

Op 2-12-2014 (week 49) brengt staatssecretaris Teeven een bezoek aan Oranje en gaat hij 
in verschillende media in op de onrust in Oranje. Hoewel het aantal asielzoekers dat wordt 
opvangen tijdelijk bevroren werd op 594, wordt niet volledig toegegeven aan de eisen van 
de inwoners want het aantal zal geleidelijk worden opgevoerd tot 1000. Hij kondigt een 
regiegroep aan waarin de uitvoering wordt georganiseerd. Deze regiegroep bestaat uit 
waarnemend burgemeester Ton Baas, het COA en inwoners van Oranje en staat onder 
voorzitterschap van Marian Jager-Wöltgens, waarnemend burgemeester van gemeente 
Opsterland. Het aantal van 1000 asielzoekers staat in de regiegroep niet langer ter 
discussie, bewoners kunnen wel klachten uiten over bijkomende overlast. Na de instelling 
van de regiegroep neemt de media-aandacht voor Oranje af. De actiegroep Leefbaarheid 
Oranje en Omstreken wil naar de rechter stappen om de gedoogbeschikking voor opvang 
aan te vechten. Daarnaast verenigen zij zich in het landelijke comité AZC alert 
(http://www.azc-alert.nl/). Hier is bij deze casus echter weinig media-aandacht voor.  

Op 13-12-2014 (week 50) lanceert de politieke partij Voor Nederland van Louis Bontes en 
Joram van Klaveren de website http://falendasielbeleid.nl om klachten van inwoners uit 
verschillende gemeenten te bundelen en te pleiten voor een toelatingsstop van 
asielzoekers naar Nederland. Dit initiatief krijgt weinig media-aandacht en het blijft 
onduidelijk hoeveel klachten verzameld werden. In 2015 wordt de asielopvang in Oranje 
slechts nog mondjesmaat op social media besproken. 
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Figuur 4.28 Aandacht per mediatype casus Opvang asielzoekers Oranje 

 
Frame-analyse 

Bestuurlijk frame: Voorziener 
Eerste periode overheerste in alle mediabronnen een bestuurlijk frame dat uitgedragen 
werd door het COA, de staatssecretaris, burgemeester Jan Broertjes en ondernemer 
Hennie van der Most. We herkennen hierin elementen van het door Van Gorp beschreven 
‘voorziener frame’ (Van Gorp 2006: 128-9, 131). Dit frame is een type bestuurlijk frame dat 
het handelen van de overheid als een gift voorstelt. In de toepassing van dit frame in de 
casus asielopvang Oranje zien we dat er weinig aandacht is voor probleemdefinitie. Het 
causale narratief is dat de toegenomen instroom van asielzoekers de overheid voor een 
bestuurlijke uitdaging stelt om tot adequate opvang te komen. Wat betreft de betrokkenen 
bij het probleem is er met name aandacht voor het handelen van de overheid: er wordt 
gesteld dat de gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om opvang te 
organiseren. Het COA, de verantwoordelijk staatssecretaris Teeven en de burgemeester 
krijgen de rol van probleemoplosser en voorziener aangemeten. Met voorbeelden wordt 
uitgelegd dat door goede samenwerking sneller dan gebruikelijk asielopvang gerealiseerd 
kon worden. De vluchtelingen zijn hierbij gebaat en het komt ook de lokale ondernemers 
en gemeenschap ten goede. Werkgelegenheid en lokale voorzieningen kunnen behouden 
blijven.  

De oplossingsstrategie die wordt voorgesteld is het adequaat organiseren van opvang in 
Oranje. Wanneer zich problemen voordoen tussen asielzoekers onderling of overlast 
ontstaat in Oranje wordt dit direct aangepakt. Deze problemen worden als onvermijdelijke 
‘breukschade’ (staatssecretaris Teeven 2-12-2014) geframed, veroorzaakt door de snelheid 
waarmee gehandeld moest worden en waar een gemakkelijke oplossing voor wordt 
geregeld. Problemen worden niet geweten aan de getalsmatige verhouding tussen het 
aantal asielzoekers en inwoners in Oranje. De weerstand onder de inwoners wordt vanuit 
dit frame als voorbarige angst en overgevoeligheid geïnterpreteerd. In een later stadium 
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wordt in dit kader de hand in eigen boezem gestoken en gesteld dat het gebrek aan 
informeren en betrekken van inwoners een misstap was in het bestuurlijke proces. Dit 
wordt opgelost met het organiseren van bewonersavonden, het bezoek van de 
staatssecretaris en het organiseren van de regiegroep.  

Bestuurlijk frame: Opvangcapaciteit 
Tegenover het bestuurlijke ‘voorziener’ frame ontstaat een ander bestuurlijk frame dat 
wordt uitgedragen door inwoners van Oranje en later ook lokale en landelijke politici. Dit 
frame kan het ‘opvangcapaciteiten’ frame genoemd worden. De noodzaak tot het 
organiseren van asielopvang of de morele verantwoordelijkheid voor het opvangen van 
asielzoekers wordt niet ter discussie gesteld. Daarom kan dit frame geen bedreigingsframe 
genoemd worden. Geproblematiseerd wordt het besluit om grote aantallen asielzoekers in 
een kleine gemeente zoals Oranje te plaatsen. Deze getalsverhouding leidt tot problemen 
zoals overlast en overbelaste voorzieningen. Als causale verklaring van dit probleem wordt 
naar het bestuurlijke proces gewezen. Er zijn wat de aanhangers van dit frame betreft 
overhaast toezeggingen gedaan zonder de gemeenteraad of inwoners zelf te raadplegen. 
Als belangrijkste betrokkenen worden de inwoners en lokale voorzieningen genoemd die 
met problemen te kampen krijgen. Er bestaat angst voor grote groepen asielzoekers die 
door het dorp lopen en de buurtbus met slechts acht zitplaatsen en het lokale WIFI-
netwerk is overbelast. Dit is problematisch voor de inwoners van Oranje.  

Als oplossing wordt de opvang van een kleiner aantal asielzoekers voorgesteld. De 
opgerichte actiegroep Leefbaarheid Oranje en Omstreken pleit in een petitie voor de 
opvang van maximaal 250 asielzoekers. Wanneer duidelijk wordt dat er nog steeds 1000 
asielzoekers zullen worden opgevangen stappen inwoners naar de bestuursrechter om de 
gebiedsbeschikking aan te vechten. De regiegroep past zowel bij het voorziener-frame als 
het opvangcapaciteit-frame, hoewel vanuit deze frames verschillende rollen aan de 
regiegroep worden toegedicht. Vanuit het opvangcapaciteit-frame betekent de regiegroep 
rechtmatige invloed van bewoners op het besluitvormings- en implementatieproces waar 
dit eerder ontbrak. Vanuit het voorziener-frame is de regiegroep echter een oplossing voor 
‘breukschade’ in het bestuurlijke proces: het creëren van draagvlak onder de inwoners van 
Oranje. Betrekken van inwoners in een regiegroep als oplossing past bij beide frames, 
hoewel er vanuit de twee frames worden dus verschillende verwachtingen op de 
regiegroep worden gevestigd 

Economisch frame: Financieel gewin voor meerdere partijen 
Al vroeg in de mediaberichtgeving is er aandacht voor economisch aspecten van 
asielopvang in Oranje. Bijvoorbeeld in de Telegraaf van 30-09-2014 of Brandpunt op 15-10-
2014. Pas in november 2014 gaat het economisch frame een hoofdrol spelen in de 
discussie rond asielopvang in Oranje. Dit gaat gepaard met een toename van media-
aandacht voor de casus. Het economische frame definieert de asielopvang in Oranje als 
een deal tussen het staatssecretaris Fred Teeven, ondernemer Hennie van der Most en 
Burgemeester Jan Broertjes. Het wordt voorgesteld als een partijpolitieke deal waar alle 
drie de partijen vruchten van plukken: De staatssecretaris heeft snel een opvanglocatie 
geregeld, Hennie Van Der Most heeft weer inkomsten uit zijn noodlijdende vakantiepark en 
de gemeente Midden-Drenthe ontvangt ‘koppengeld’ – een financiële vergoeding per 
asielzoeker - voor de begroting. De betrokkenen waar de aandacht naar uitgaat zijn dus 
deze drie ‘VVD-ers’. In andere artikelen gaat het slechts om twee economische ‘winnaars’: 
Staatssecretaris Teeven en Hennie van der Most. Een foto van hen beiden – lachend en 
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met een biertje in de hand – ondersteunt de framing van een succesvolle deal waarvan 
beide partijen profiteren. De burgemeester en gemeente Midden-Drenthe worden 
neergezet als onder druk gezet om tot een deal te komen. Wanneer uiteindelijk duidelijk 
wordt dat er minder dan het afgesproken aantal van 1400 asielzoekers wordt opgevangen 
in Oranje, wordt gespeculeerd over de verliezen die het COA lijdt omdat voor 1400 betaald 
is. 

Veruit de meeste aandacht binnen dit frame gaat uit naar de verdiensten van Hennie van 
der Most. Op basis van vergaderverslagen berekent NRC-journaliste Wubby Luijendijk dat 
Hennie van der Most twee miljoen per jaar verdient aan de asielopvang in Pipodorp. Dit 
artikel wordt veelvuldig gedeeld op social media en vele krantenartikelen en TV-items 
verwijzen naar deze berekening. Hennie van der Most voelt zich gedwongen om deze 
bedragen te nuanceren, hoewel hij en het COA geen uitspraken willen doen over de 
werkelijke bedragen. Het COA en staatssecretaris Teeven verweren zich tegen deze 
framing door te benadrukken dat het COA als bestuursorgaan zelfstandige keuzes maakt in 
de vestiging van asielzoekers. De relaties van de staatssecretaris spelen hierbij geen rol. 
Hennie van der Most ondersteunt dit door te benadrukken dat het COA hem heeft 
benadrukt en niet andersom.  

Human interestframe: Sobere opvang en lang wachten op IND 
Ten slotte wordt in sommige mediaberichten ook voor een human interestframe gekozen 
waarbij aandacht is voor de persoonlijke verhalen van asielzoekers die in Oranje worden 
opgevangen. De probleemdefinitie binnen dit frame is de sobere opvang in Oranje en het 
lange wachten op een eerste gesprek met het IND. Er wordt benadrukt dat het om 
vluchtelingen uit oorlogssituaties en soms slachtoffers van mensensmokkel gaat. Ze zijn 
dankbaar voor de opvang in Oranje maar maken zich zorgen over hun familie in het 
herkomstland en de toekomst. Daarom willen ze een snelle start van de procedure zodat 
ze familieleden kunnen laten nareizen. Dit frame vestigt de aandacht dus op de 
asielzoekers zelf en vraagt goede opvang en een snelle procedure. Dit frame wordt 
incidenteel belicht in oktober en november, maar krijgt meer aandacht in december 
wanneer de meeste media-aandacht is gaan liggen en er follow-up verhalen gepubliceerd 
worden.  
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Figuur 4.29 Media-aandacht per frame casus Opvang asielzoekers Oranje 

 

Actoren en framingstrategieën 
De vier belangrijkste actoren die een stempel op de framing van de casus hebben gedrukt 
zijn het COA, de Gemeente Midden-Drenthe, inwoners van Oranje en Wubby Luijendijk. 
Hun framing van de casus en framingstrategieën om deze framing naar voren te brengen 
in de media worden hierna beschreven.  

COA 
Het COA reageert veelvuldig in de media op ontwikkelingen in Oranje. Soms wordt aan het 
COA als organisatie gerefereerd, in andere gevallen worden Jan Willem Anholts, Robert 
Ploeg en Alet Bouwmeester bij name genoemd. Soms spreekt staatssecretaris Fred Teeven 
als verantwoordelijk bewindspersoon bij monde van het COA. Deze actor heeft van het 
begin af aan het voorziener-frame uitgedragen in mediaberichtgeving. Het COA is vaak aan 
het woord geweest in krantenberichten en in TV-items maar voert zelf niet het woord in 
social media discussies. In een deel van de berichtgeving kan het COA als enige of 
belangrijkste actor de boodschap framen in de media. In andere berichtgeving wordt deze 
actor gedwongen te reageren op andere frames.  

Het COA en Hennie van der Most betrachten non-respons  wanneer het gaat om de 
inkomsten die Van der Most en de gemeente Midden-Drenthe hebben verkregen uit de 
opvang van asielzoekers. De staatssecretaris vermijdt het onderwerp van de verhouding 
tussen het aantal inwoners en asielzoekers. Hiermee doet hij aan attention shifting van het 
opvangcapaciteit-frame naar zijn voorziener-frame. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk tijdens 
de uitzending van Pauw op 2-12-2014.  

Gemeente Midden-Drenthe 
De gemeente Midden-Drenthe bij monde van de burgemeester (tot 31-10-2014 Jan 
Broertjes, daarna waarnemend burgemeester Ton Baas, beiden van VVD huize) om 
beslissingen en afspraken rond het huisvesten van de asielzoekers te verdedigen. De 
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gemeente is voornamelijk aan het woord om de afspraken met het COA uit te leggen of 
om te reageren op de roep van bewoners. Dit gebeurt vrijwel altijd bij monde van de 
burgemeester. Slechts in een enkel geval wordt een woordvoerder geparafraseerd of 
geciteerd. Burgemeester Broertjes deed een enkele keer ook aankondigingen of uitspraken 
via Twitter. Zijn opvolging door waarnemend burgemeester Ton Baas leidde tot een kleine 
verschuiving. De waarnemend burgemeester was iets meer in de positie om kritisch te zijn 
naar de afspraken over de opvang van 1400 asielzoekers, maar blijft grotendeels het 
voorziener-frame uitdragen. 

Inwoners Oranje 
Inwoners van Oranje krijgen veel media-aandacht. Soms worden zij bij naam genoemd, in 
andere gevallen gebeurt dit anoniem. Elf inwoners worden bij naam geciteerd in 
krantenberichten, opinietijdschriften en op TV. De belangrijkste woordvoerder is Evita Pagie 
van de actiegroep Leefbaarheid Oranje en Omstreken. In geen enkel geval draagt een 
bewoner een ander frame dan het opvangcapaciteit-frame uit in de media. De actiegroep 
Leefbaarheid Oranje en Omstreken doet aan mobilisatie met de handtekeningenactie. 
Ook op landelijke schaal vindt er mobilisatie plaats wanneer het AZC alert in het leven 
wordt geroepen. Wanneer het issue landelijke aandacht krijgt, vindt er venue-shopping  
plaats om politiek draagvlak voor de lokale bezwaren te krijgen. De actiegroep is ook naar 
de rechter gestapt om via de juridische weg gelijk te krijgen.  

Voortdurend vindt er in de mediaberichtgeving vanuit het opvangcapactiteit-frame ook 
issue-connectie  plaats met andere (kleine) gemeenten die te maken krijgen met de 
opvang van asielzoekers: Berkelland/Rekken; Binnenmaas; Budel/Cranendonck; Den 
Helder; Gilze, Breda, Dronten, Eindhoven, Haren, Haren/Onnen, Hoogeveen, Maastricht, 
Middelburg, Zutphen, Vledder, Rijs en Overloon. 

Wubby Luyendijk 
Eén auteur van krantenberichten is noemenswaardig: Wubby Luyendijk van NRC 
handelsblad. Zij heeft zich in de casus vastgebeten, 9 artikelen geschreven voor NRC en 
onderzoeksjournalistiek betracht in het uitzoeken van de financiële vergoeding voor Henny 
van der Most. Hiermee heeft ze het economisch frame een vlucht gegeven. Op 24-11-2014 
verschenen twee artikelen van haar in NRC handelsblad waarin ze berekent dat de 
asielopvang een lucratieve deal was voor Van der Most. Aan deze artikelen wordt veelvuldig 
verwezen in andere media zoals in een artikel van het AD op 26-11-2014 en de EO-
uitzending van Dit is de Dag van 25-11-2014. Opvallend genoeg is zij de enige naam die 
concreet verbonden kan worden aan het economisch frame. Naast haar is er geen enkele 
actor die dit frame openbaar verdedigt in de mediaberichtgeving en positieve feedback 
toepast om dit frame naar voren te brengen. Ondanks – of misschien dankzij – het 
gegeven dat dit frame geen duidelijke doelgroep bedient, was het eind november zeer 
prevalent in de mediaberichtgeving.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
De komst van meer asielzoekers en de moeilijkheden bij het vinden van opvanglocaties 
stonden reeds op de beleidsagenda van de regering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een brief van 
de staatssecretaris aan de Tweede Kamer voorafgaand aan deze casus (14-9-2014). Met de 
Kamervragen van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken komen de opvangmogelijkheden en het 
draagvlak hiervoor in kleine gemeenten voor het eerst op de politieke agenda te staan (21-
10-2014, week 43). De staatssecretaris licht in zijn antwoorden de procedures hiervoor toe 
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(30-10-2014). Kritische Kamervragen die specifiek over de opvang in Oranje gaan volgen in 
week 45 (Fractie Van Klaveren/Bontes, 6-11-2014) en week 47 (PVV-kamerlid Fritsma, 17-11-
2014).  

Tijdens het begrotingsoverleg van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 25 en 26 
november 2014 (week 28) laten deze Kamerleden zich wederom kritisch uit over de 
asielopvang in Oranje. Zij redeneren vanuit het opvangcapaciteit-frame. Zowel in de 
beantwoording van de Kamervragen, als tijdens het begrotingsoverleg, verdedigt de 
staatssecretaris zijn handelen vanuit het voorziener-frame. Tijdens het begrotingsoverleg 
wordt door Kamerleden Van Gesthuizen (SP), Schouw (D66), Van Tongeren (GroenLinks) 
en Voordewind (CU) naar aanleiding van de casus Oranje en Rijs een motie ingediend voor 
betere communicatie naar de bewoners bij het organiseren van asielopvang in kleine 
gemeenschappen. Deze motie wordt aangenomen. Met het bevriezen van het aantal 
asielzoekers in Oranje in week 45 vindt beleidsimpact plaats. 

Figuur 4.30 Aandacht op politieke agenda casus Opvang asielzoekers Oranje 
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4.11 Opvang asielzoekers IJsselhallen 
Verloop media-aandacht 
Onze analyse start op 19-9-2014 (week 38). In week 39 start de berichtgeving. Op 20-1-
2015 heeft de dataverzameling plaatsgevonden. Daarom is zondag 18-1-2015 de laatste 
dag die in de analyse is meegenomen. Dit is de laatste dag van week 3 van 2015. 

Op 24-9-2014 (week 39) werd bekend dat er tot 1 januari 2015 maximaal 400 vluchtelingen 
in Diezehal 4 van de IJsselhallen worden opgevangen. Een woordvoerster van gemeente 
Zwolle laat weten dat het COA 23-9-2014 het verzoek deed om een opvanglocatie te 
voorzien. Het COA is direct begonnen met de organisatie en heeft de hal binnen 3 dagen 
in gereedheid gebracht voor de opvang. Op 26-9-2014 arriveerden de eerste vluchtelingen 
in de IJsselhallen. Het zijn alleen mannen en ze zijn voornamelijk afkomstig uit Irak en 
Syrië. Op 30-9-2014 (week 40) is er door de gemeente Zwolle een informatieavond voor 
omwonenden georganiseerd. 

Rond 8-10-2014 (week 41) verschijnen de eerste berichten die verslag doen van mogelijke 
spanningen tussen vluchtelingen (Radio 1 interview met Adjunct-directeur 
Vluchtelingenwerk, NRC). De omstandigheden waaronder de vluchtelingen in de 
IJsselhallen verblijven worden als onvoldoende omschreven. Ook berichten over slechte 
voorzieningen en gebrek aan medische zorg en de omstandigheden van de asielzoekers in 
de IJsselhallen ter discussie stellen. Op 14-10-2014 (week 42) stelt GroenLinks bij monde 
van Linda Voortman Kamervragen naar aanleiding van het NRC artikel ‘Zwolle importeert 
de spanningen van de burgeroorlog in Syrië’ (8-10-2014). Op 20-11-2014 vindt er onder 
asielzoekers die zijn opgevangen in voormalige gevangenis in Overloon een vechtpartij 
plaats. Deze gebeurtenis wordt gekoppeld aan de situatie in de IJsselhallen (e.g. 
EenVandaag 27-11-2014). Is de situatie in de IJsselhallen een voedingsbodem voor 
soortgelijke gevechten, wordt gevraagd. Dit levert een kleine piek aan media-aandacht op 
in week 47-49.  

Het NRC Handelsblad wijdt op 15-10-2014 een artikel aan de mogelijke komst van radicale 
moslims die betrokken zijn bij IS naar Nederland. Een asielzoeker in de IJsselhallen vertelt 
dat hij onderweg IS-strijders tegen kwam die uiteindelijk naar andere Europese landen 
gegaan zijn. Hij heeft melding hiervan gemaakt bij Interpol. Eerder berichtte de Duitse Krant 
Bild over een soortgelijke kwestie. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de 
aanwezigheid van ‘asielterroristen’ in Zwolle (PVV 16-10-2014). Zij verwijzen hierin naar een 
NRC.Next artikel door Bas Blokker en Sheila Kamerman dat sterk lijkt op het stuk dat zij later 
die dag in NRC handelsblad publiceerden (NRC 15-10-2014). De media-aandacht voor deze 
casus verstomde per 1-12-2014 (week 49) grotendeels.  
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Figuur 4.31 Aandacht per mediatype casus Opvang asielzoekers IJsselhallen 

 

Frame-analyse 

Bestuurlijk frame: Organisatorisch frame 
Een eerste frame dat onderscheiden kan worden is een bestuurlijk frame. Dit frame stelt 
dat Nederland geconfronteerd wordt met een toegenomen instroom van asielzoekers en 
dat hiervoor op korte termijn opvang moet worden gerealiseerd. De IJsselhallen zijn 
hiertoe een geschikte locatie bevonden. De Burgemeester van Zwolle zegt dat het slecht 
zou zijn voor de beeldvorming wanneer de opvang geweigerd zou worden (NRC 15-10-
2014). Dit frame wordt ondersteund met statistische gegevens als framing devices. Er 
worden cijfers naar voren gebracht over de toename van instroom asielzoekers, het tekort 
aan beschikbare opvangplaatsen in Nederland. Anders dan bij de casus van de vestiging 
van asielzoekers in Oranje zien we hier geen aanwijzingen voor een voorziener frame. Er 
wordt niet gewezen op de mogelijke voordelen die de opvang van asielzoekers zou bieden 
aan de regio.  

Het causale narratief dat onderdeel uitmaakt van dit frame rept over hoge nood, gedeelde 
verantwoordelijkheid en het niet te kritisch kunnen zijn op opvanglocaties. Er is haast 
geboden en daarom was er minder mogelijkheid om burgers te informeren en draagvlak te 
creëren. Een aantal stappen in de gebruikelijke protocollen moest worden overgeslagen. 
Toch is er een week later een informatieavond voor omwonenden gehouden waar veel 
steun van Zwollenaren ervaren werd. Ook voorbeelden van tevreden en dankbare 
asielzoekers en hulp van vrijwilligers ondersteunen dit frame. Het frame heeft hiermee 
kenmerken van wat Van Gorp (2006) onderscheidt als het ‘alles in de tuin is prachtig’ 
frame. De positieve verhalen worden benadrukt en mogelijke problemen worden naar de 
achtergrond geschoven. 

De belangrijkste doelgroep die binnen dit frame wordt onderscheiden is primair het COA 
en andere uitvoerende organisaties. Het COA wordt geconfronteerd met een probleem en 
weet door adequaat handelen op korte opvang te organiseren. Het COA, de IND en de 
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eigenaar van de IJsselhallen doen hun uiterste best. Dit wordt ondersteund met framing 
devices over het aantal dagen waarin de opvang in de IJsselhallen gerealiseerd is 
(normaliter 6 maanden, nu 3 dagen) en visuele beelden van het COA aan het werk met de 
inrichting van de IJsselhallen. Er is weinig aandacht voor vluchtelingen als target group en 
hun noden en motieven. Zij moeten tevreden zijn met hetgeen dat hen wordt 
aangeboden. Wanneer staatssecretaris Teeven gevraagd wordt naar de situatie van 
asielzoekers in de IJsselhallen reageert hij: 'Als je slachtoffer bent van een oorlog en je 
komt terecht in de IJsselhallen, mag je toch je handen dichtknijpen? Dan ben je toch blij 
dat je uit die oorlog weg bent? Wat moet je dan verwachten, dat je in een vijfsterrenhotel 
terechtkomt in Nederland? Als mensen klagen, krijg ik altijd zoiets van: zijn ze wel goed 
wijs? Dan ga je toch terug naar Syrië.' (Volkskrant 24-12-2014). 

Wat betreft oplossingsstrategieën blijft de pragmatische en bestuurlijke retoriek prevalent. 
Er wordt opvang georganiseerd, er bestaan protocollen en afspraken over meldingen van 
problemen en klachten. Wat betreft mogelijke problemen gerelateerd aan de 
opvanglocatie reageren het COA, de burgemeester en de manager van de IJsselhallen 
door de tijdelijkheid van opvang in de IJsselhallen te benadrukken. Na een week moeten 
de asielzoekers na het eerste gesprek met het IND doorstromen naar een reguliere 
opvanglocatie. De burgemeester suggereert dat de berichten over spanningen en 
problemen worden overdreven door de media (NRC 15-10-2014). Ook wordt gesteld dat in 
Overloon alcohol de aanleiding was voor gevechten en dat daar in de IJsselhallen 
huisregels over bestaan. Wat betreft mogelijke bezwaren van omwonenden en problemen 
in de buurt wordt wederom gereageerd met het benadrukken van de tijdelijkheid van de 
opvanglocatie IJsselhallen: tot 1 januari 2015. Wat betreft geluiden over de aanwezigheid 
van radicale moslims onder Syrische vluchtelingen stellen woordvoerders van het 
ministerie dat de IND alle asielzoekers in het eerste gesprek ondervraagt over mogelijke 
schendingen van mensenrechten en zonodig de status intrekt op basis van de 1F-bepaling.  

Bestuurlijk frame: Bestuurlijke capaciteitenframe 
Een tweede frame dat kan worden onderscheiden is tevens een bestuurlijk frame, maar 
heeft een andere valentie. Dit bestuurlijk frame deelt de probleemdefinitie van de 
toegenomen instroom van asielzoekers en dat hiervoor adequate opvang geregeld moet 
worden. Deze valentie van het bestuurlijke frame zet echter vraagtekens bij de geschiktheid 
van de IJsselhallen als opvanglocatie en de capaciteit van het COA om dit te organiseren 
en de veiligheid te waarborgen. De probleemdefinitie focust op tekortkomingen van de 
IJsselhallen als opvanglocatie. Concrete problemen die geformuleerd worden zijn 
gebrekkige voorzieningen (e.g. boeken), een gebrek aan privacy en gezondheidsrisico’s 
door gebrekkige medische zorg en voorzieningen (e.g. weinig zonlicht, onvoldoende 
toiletten en douches, infectierisico’s). Ook wordt benadrukt dat asielzoekers te lang 
moeten wachten op het eerste gesprek met de IND om te kunnen doorstromen naar 
reguliere asielopvang en hierover in spanning en onzekerheid zitten. Het betreft echter 
geen human interestframe omdat het niet focust op de noden en behoeften van de 
asielzoekers zelf. Er worden daarentegen framing devices gebruikt om naar voren te 
brengen hoe ongebruikelijk het is om asielzoekers in een evenementenhal op te vangen. 
Hiertoe wordt gesproken over een ‘feesthal’ en wordt het contrast beschreven tussen de 
gebruikelijke bezoekers van de IJsselhal en de asielzoekers. 

Het causale narratief stelt dat deze vorm van opvang onveilige situaties oplevert voor de 
asielzoekers en dat gebrekkige voorzieningen een voedingsbodem zijn voor onderlinge 
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spanningen tussen asielzoekers. Er wordt een issueconnectie gemaakt tussen de 
IJsselhallen en de opvang in een voormalige gevangenis in Overloon. Daar brak op 20-11-
2014 een vechtpartij uit. De suggestie wordt gewekt dat dit in de IJsselhallen ook zal gaan 
gebeuren. Als framing devices wordt hierbij vaak de ‘bom’ metafoor ingezet. De 
asielopvang in de IJsselhallen en in soortgelijke locaties zou een ‘explosieve situatie’ (NRC 
Handelsblad 8-10-2014) en ‘tikkende tijdbom’ zijn (EenVandaag 27-11-2014; Telegraaf 21-11-
2014). Als onderdeel van de causale narratief wordt gesteld dat geweld in 
asielzoekerscentra vaak wordt onderschat omdat asielzoekers geen aangifte doen 
(Telegraaf 21-11-2014). De verhalen over slechte omstandigheden worden gevoed wanneer 
media geweigerd worden bij de IJsselhallen en asielzoekers aangeven bang zijn zich uit te 
laten over omstandigheden in de IJsselhallen uit angst dat dit de uitkomst van hun 
gesprekken met de IND zal beïnvloeden (NRC 8-10-2014).  

Als doelgroep wordt de groep asielzoekers als geheel centraal gesteld. Er wordt benadrukt 
dat er alleen mannen in de IJsselhallen worden opgevangen en dat zij afkomstig zijn uit 
conflictsituaties in Syrië, Somalië en Irak. Zij worden nu onder basale omstandigheden in de 
IJsselhallen opgevangen. Dit zou agressie opwekken. Dit frame wordt gevoed door 
verhalen van asielzoekers die ontevreden zijn binnen de opvang, lang moeten wachten op 
het eerste gesprek met de IND, medische zorg tekort komen en zich zorgen maken over 
hun familie in het land van herkomst. Dit wordt binnen deze framing uitgelicht als 
voedingsbodem voor spanningen en problemen. Als framing devices zien we dat er 
opvallend vaak gesproken over wachtende en rokende asielzoekers die zich vervelen en 
zorgen maken.  

Een oplossingsstrategie wordt binnen deze valentie van het bestuurlijke frame niet expliciet 
gemaakt. Er worden met name verantwoordelijken aangewezen: het COA, de IND en de 
staatssecretaris. De asielzoekers in de IJsselhallen zijn van mening dat de IND hen voorrang 
moet geven in verband met de omstandigheden daar (NRC 8-10-2014). Ook menen zij dat 
er meer personeel in de IJsselhallen nodig is zoals medisch personeel, beveiligers, 
begeleiders en vrijwilligers. 

Bedreigingsframe: Mogelijke aanwezigheid jihadisten in IJsselhallen 
Een ander frame dat in de data naar voren komt is een bedreigingsframe. Dit frame komt 
op rond 15-10-2014. De probleemdefinitie van dit frame is de aanwezigheid van mogelijke 
jihadisten onder de asielzoekers die worden opgevangen in de IJsselhallen en dreiging van 
terroristische aanslagen. Er zijn aanwijzingen dat vanuit Syrië radicale moslims naar de 
IJsselhallen gereisd zijn die bereid zijn tot terroristische aanslagen in Nederland. In 
sommige artikelen in kranten en op social media wordt niet de terroristische dreiging als 
probleemdefinitie genoemd maar ook de aanwezigheid van asielzoekers met psychische 
problemen (Telegraaf 21-11-2014). 

Het causale narratief bij dit frame omvat dat met de grote instroom van asielzoekers 
controle op de oorlogsmisdaden en motieven van asielzoekers moeilijk is. Het is moeilijk 
om ze te herkennen. Dit wordt ondersteund met een citaat van een asieladvocaat: ‘ze 
komen niet zwaaiend met een zwarte vlag binnen. Ze weten heus wel dat ze daar niet 
mee te koop moeten lopen’ (NRC 15-10-2014). 

Dit frame krijgt een voedingsbodem wanneer het NRC bericht over het verhaal van een 
anonieme asielzoeker in de IJsselhallen die vertelt dat twee van zijn medereizigers IS 
sympathisanten waren (NRC 15 oktober 2014). Uiteindelijk zijn deze medereizigers naar 
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andere landen gegaan en heeft de asielzoeker melding gemaakt bij Interpol. Toch heeft dit 
verhaal in andere media het frame van mogelijke bedreiging aangewakkerd. Er wordt 
verwezen naar een artikel in de Duitse krant Bild am Sontag van 5-10-2014 dat ook melding 
maakte van de aanwezigheid van IS-strijders onder asielzoekers uit Syrië. Het framing 
device wat bij dit frame hoort is de metafoor ‘Bad Syrians’. De PVV heeft op 16-10-2014 
vanuit deze framing Kamervragen gesteld. Minister Opstelten reageerde dat signalen 
hiervoor in de vreemdelingenketen worden opgepakt en dat de huidige procedure hier 
voldoende in voorziet (10-11-2014).  

Als doelgroep wordt vooral gefocust op de veiligheid van Nederland in zijn geheel. Er is 
niet veel aandacht voor de directe omwonenden maar in één artikel wordt gesteld dat ze 
niet blij zijn met de komst van de asielzoekers (NRC 27-9-2014). Op een oplossingsstrategie 
wordt niet uitgebreid in gegaan. Er worden vraagtekens gezet bij de kennis en controle bij 
de verantwoordelijke overheidsinstanties zoals het IND.  

Human interestframe: Vluchtelingen verdienen opvang 
Ten slotte komt in twee krantenartikelen een human interestframe duidelijk naar voren: een 
artikel over het vluchtverhaal van twee Syrische asielzoekers naar Zwolle en een 
opinieartikel over het adopteren van asielzoekers. Dit frame definieert asielzoekers als 
slachtoffers van conflictsituaties en onveiligheid in hun thuislanden. Zij zijn niet uit vrije wil 
in Nederland, maar gedwongen door de omstandigheden. Dit heeft een 
vluchtelingenstroom op gang gebracht. Als oplossingsstrategie wordt voorgesteld dat het 
COA moet voorzien in goede opvanglocaties en dat de Nederlandse samenleving hulp 
moet bieden waar mogelijk.  

Dit frame is in de minderheid in de landelijke kranten, maar komt veelvoudig voor op social 
media en in lokale mediaberichten die via social media gedeeld worden zoals berichten 
van De Stentor en RTV Oost. Zwollenaren helpen de asielzoekers in de IJsselhallen door 
het brengen van kleding, het organiseren van sportactiviteiten, fietsles en de inzameling 
van muziekinstrumenten. Op social media zien we dat soms de vrijwillige activiteiten van 
Zwollenaren zelfs meer aandacht krijgen dan de situatie van de asielzoekers zelf.  

In social media komt ook een andere valentie van dit frame aan de orde. Sommige 
berichten menen dat er te gemakkelijk toegang is verleend of dat de IJsselhallen te luxe 
zijn ingericht en de asielzoekers door Zwollenaren teveel verwend worden.  
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Figuur 4.32 Media-aandacht per frame Opvang asielzoekers IJsselhallen 

 

Actoren en framingstrategieën 

COA, Manager IJsselhallen en Burgemeester Zwolle 
Actoren die het organisatorische frame in de media propageren zijn het COA en met name 
Jan Willem Anholts, Burgemeester Henk Jan Meijer en manager Toni Denneboom van 
IJsselhallen. Opvallend is dat de staatssecretaris zich relatief weinig over deze casus uitlaat 
in de media, in vergelijking met de casus Opvang Oranje, maar ook hij propageert het 
organisatorische frame. Deze actorcoalitie doet actief aan frame-manipulatie ofwel frame-
constructie door in een vroege fase de media te informeren en verslag te laten doen van 
de opbouw van de opvanglocatie. Het COA zet een negatief feedbackmechanisme van 
non-respons in wanneer zij niet willen reageren op de geruchten over spanningen tussen 
asielzoekers in de IJsselhallen en geen media meer toelaten. In het interview met de NRC 
van 15-10-2015 refereert burgemeester Meijer aan Pownews die volgens hem de 
geruchten over spanningen tussen asielzoekers hebben opgeblazen.  

Jos Wienen, Jan Mulder, John van Tilborg, Linda Voortman en Vluchtelingenwerk 
Het bestuurlijke capaciteitenframe wordt gevoed door Jos Wienen, portefeuillehouder 
Asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (Nieuwsuur 10-10-2014), Jan 
Mulder, de voormalig directeur van het COA, John van Tilborg van vluchtelingenorganisatie 
INLIA (EenVandaag 27-11-2014) en Vluchtelingenwerk. Zij doen aan frame-manipulatie van 
de casus door zelf als experts het woord te nemen. Deze framing klinkt ook door in de 
Kamervragen van Linda Voortman namens GroenLinks (14-10-2014). Zij doet aan venue-
shopping om de opvang in Zwolle op de nationale agenda te zetten. Ook doen 
verschillende mediaberichten aan issue-connectie  wanneer verwezen wordt naar de 
opvang van asielzoekers in de jaren ’90 en het de vechtpartij in Overloon.  

Lokale gemeenschap 
Het human interestframe wordt met name uitgedragen door de lokale gemeenschap in 
Zwolle op social media. Buurtbewoners, lokale organisaties, en lokale politieke partijen 
zoals de ChristenUnie en CU-Wethouder Ed Anker roepen op tot steun aan de asielzoekers 
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in de IJsselhallen. Ze doen hierbij aan mobilisatie. Er worden verschillende acties op touw 
gezet om de asielzoekers te helpen.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
De opvang van asielzoekers in de IJsselhallen krijgt weinig aandacht op de nationale 
politieke agenda. De beleidsagenda propageert het organisatorisch frame en de 
IJsselhallen worden vaak als tijdelijke noodmaatregel genoemd (e.g. beantwoording 
Kamervragen Voortman 10-11-2014).  

Op twee momenten worden Kamervragen gesteld. De Kamervragen van Kamerlid Linda 
Voortman van GroenLinks zijn geframed met het opvangcapaciteiten frame. De 
Kamervragen van Kamerleden De Graaf, Fritsma en Wilders van de PVV betreffen het 
bedreigingsframe.  

Figuur 4.33 Aandacht op politieke agenda casus Opvang asielzoekers IJsselhallen 
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4.12 Nareis-procedure asielkinderen 
Verloop media-aandacht 
Nareis betreft het overbrengen van gezinsleden van toegelaten asielzoekers naar 
Nederland om de eenheid van het gezin te herstellen. Hiertoe moeten de gezinsbanden 
tussen de asielzoeker en zijn kinderen worden aangetoond. In 2009 werd het nareisbeleid 
aangescherpt naar aanleiding van vermoedens van fraude omdat er een opvallende stijging 
was in het aantal Somalische kinderen dat nareisde. Vanaf 2009 moest er zwaardere 
bewijslast worden geleverd om gezinsbanden aan te tonen. De verklaring van het kind in 
identificerende verhoren speelt hierbij een belangrijke rol. Hierin moet aannemelijk 
gemaakt worden dat ouder en kind hebben samengewoond voorafgaand aan het vertrek 
van de ouder naar Nederland. Voor biologische kinderen is het DNA-onderzoek niet langer 
leidend. Deze beleidswijzigingen hebben geleid tot grotere afwijzingspercentages van 
aanvragen tot nareis van kinderen. Na kritiek van VluchtelingenWerk Nederland en Defence 
for Children besloot minister Leers het beleid te wijzigen en vanaf juli 2012 is DNA 
onderzoek weer de standaard onderzoeksmethode bij het aantonen van de biologische 
gezinsband. Ook mag het onderscheid tussen pleegkinderen en biologische kinderen niet 
langer worden gemaakt. In lijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
wordt de gezinsband niet langer als verbroken beschouwd als het kind duurzaam onderdak 
krijgt bij een ander gezin.  

Op 6-6-2013 (week 23) bracht de Kinderombudsman een rapport uit dat de 
nareisprocedure voor kinderen van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben 
gekregen bekritiseert. Hij stelt op basis van onderzoek uit de periode mei 2012 tot februari 
2013 dat de rechten van kinderen van vluchtelingen door de Nederlandse overheid zijn 
geschonden met het strengere beleid dat tot minder toelatingen heeft geleid en de 
onzorgvuldige werkwijze van de IND en de Nederlandse diplomatieke posten. Hij stelt dat 
het beleid en de werkwijze in strijd zijn met het Internationale Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind (IVRK). Op basis van deze bevindingen beveelt hij aan de 3910 aanvragen van 
kinderen die sinds 2008 zijn afgewezen te herzien.  

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de staatssecretaris op 13-9-2013 (week 37) op 
het rapport van de Kinderombudsman. Hij verdedigt de procedure en herkent zich niet in 
de stelling van de Kinderombudsman dat de procedure minder zorgvuldig is uitgevoerd. Hij 
stelt dat verschillende aanbevelingen van de ombudsman reeds ‘staande praktijk’ zijn. Hij 
legt de aanbeveling tot herbeoordeling van alle 3910 aanvragen naast zich neer. Gevallen 
waarin men van mening is dat deze door de komst van beleidswijzigingen rond 
gezinsbanden alsnog aanspraak maken op nareis, kunnen individueel een nieuwe aanvraag 
doen en zich beroepen op nieuw beleid. Deze reactie van de staatssecretaris leidt tot 
verontwaardigde reacties in de media van de Kinderombudsman en andere organisaties en 
personen die zich begaan voelen met vluchtelingenkinderen.  
Het rapport van de Kinderombudsman krijgt beperkte aandacht in de media in week 23. 
Daarna verstomt de media-aandacht al snel. Dit is opvallend omdat het om 
vluchtelingenkinderen gaat en sommige individuele casus zoals Mauro wel veel media-
aandacht genereerden. Wellicht heeft dit ermee te maken dat de publicatie van het rapport 
van de Kinderombudsman vlak voor de zomervakantie en het zomerreces plaatsvond. Ook 
gaat het hier om kinderen die nog niet in Nederland verblijven en daarom minder zichtbaar 
zijn. De vluchtelingenkinderen werden in de media-aandacht weinig gepersonaliseerd. Half 
september 2013 (week 37-38) is er een tweede kleine piek in aandacht wanneer 
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staatssecretaris Teeven geen gehoor geeft aan de oproep van de Kinderombudsman. In de 
kranten komt naar voren dat er een asielcompromis is gesloten tussen PvdA en VVD: PvdA 
wilt dat er een humaner beleid komt voor de opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers, 
terwijl de VVD het rapport van de Kinderombudsman dan naast zich neer kan leggen. De 
Kinderombudsman, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children reageren hier 
boos en verbijsterd op maar dit krijgt weinig media-aandacht. In de laatste krantenberichten 
is er vooral veel sprake van issueconnectie: de nareisprocedure wordt aangehaald in 
berichtgeving over bootvluchtelingen (‘Lampedusa’), Dolmatov, en hongerstakers in 
Rotterdam. 

Figuur 4.34 Aandacht per mediatype casus Nareis-procedure asielkinderen 

 

Frame-analyse 

Bestuurlijk frame: Nareisprocedure is onrechtvaardig 
Het frame dat de berichtgeving gedurende het verloop van de casus overheerst (figuur 
4.35), is een bestuurlijk frame met human interest elementen. Het komt direct voort uit het 
rapport van de Kinderombudsman en wordt vervolgens door meerdere actoren in de 
media naar voren gebracht. Dit bestuurlijke frame stelt als probleemdefinitie dat de 
afgelopen jaren disproportioneel nareisverzoeken van kinderen zijn afgewezen. Door 
wijziging van de procedure hebben zij geen eerlijke kans op een verblijfsvergunning. De 
procedure werd steeds meer gericht op afwijzing. Kinderen werden onderworpen aan 
‘kruisverhoren’ (framing device) om een gezinsband aan te kunnen tonen. Tijdens deze 
gesprekken moeten de kinderen zonder pauze wel 150 tot 200 vragen beantwoorden die 
geen rekening houden met afwijkende gezinssituaties door conflictsituaties in de landen 
van herkomst. Soms zijn de vragen zelfs kwetsend voor kinderen. Er wordt bijvoorbeeld 
gevraagd naar traumatische ervaringen zoals verkrachting.  

De beoordeling van deze gesprekken is gericht op het vinden van tegenstrijdigheden die 
door de aard van de vragen niet lastig te vinden waren. Een veel geciteerde uitspraak van 
de Kinderombudsman in dit kader is ‘Als mijn kinderen door deze procedure zouden 
moeten, zouden ze niet de kans krijgen zich met mij en mijn vrouw te herenigen. Dat zou 
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ze niet lukken.’ (Volkskrant 6-6-2013). De kinderen die tussen 2008 en 2013 zijn afgewezen 
hebben geen eerlijke beoordeling van hun dossier gehad. 

Het causale narratief bij dit frame is als volgt: De fraude in 2008 die geleid heeft tot 
aanscherping betrof slechts vermoedens en is ongeoorloofd. Het heeft geleid tot een 
onzorgvuldige werkwijze van de IND en een ongelijke behandeling van de meest recente 
dossiers in vergelijking met de periode daarvoor. Deze analyse wordt ondersteund met vele 
voorbeelden van vragen die te lastig zouden zijn en foto’s van gelukkige gezinnen waarvan 
de kinderen wel mochten nareizen. 

De belangrijkste betrokkenen die binnen dit frame naar voren worden gebracht zijn de 
Nederlandse overheid en dan met name de IND die de nareis-aanvragen beoordeelt. 
Volgens dit frame behandelen zij de nareisprocedure oneerlijk en onzorgvuldig. Ten 
tweede worden de kinderen wier verzoek tot nareis werd afgewezen als slachtoffers 
geframed. Deze kinderen krijgen echter geen gezicht middels persoonlijke portretten.   

Als oplossingsstrategie wordt voorgesteld dat de 3910 aanvragen van kinderen die sinds 
2008 zijn afgewezen heroverwogen moeten worden. Als framing device worden in veel 
mediaberichten de toegenomen afwijzingspercentages beschreven. 

Bestuurlijk frame: Grondige procedure noodzakelijk 
Een counterframe dat vanuit de regering wordt gepromoot is eveneens een bestuurlijk 
frame. Dit frame problematiseert de oproep van de Kinderombudsman. De 
probleemdefinitie stelt dat de fraude die in 2008 is opgemerkt een striktere beoordeling 
van de nareis-aanvragen rechtvaardigt. Een DNA-test kent ook vele problemen dus de 
gesprekken zijn noodzakelijk. Een grondige beoordeling van elke aanvraag is nodig want 
fraude ligt op de loer. Hiervoor wordt de fraude onder Somalische nareis-verzoeken als 
framing device herhaaldelijk naar voren gebracht.  

Dit brengt ons meteen bij het causale narratief die stelt dat het aantal aanvragen voor 
nareis explosief is toegenomen in de afgelopen jaren. De druk op deze voorziening is 
toegenomen. Om nareis mogelijk te maken voor gezinsleden die hier recht op hebben, 
moeten de aanvragen goed beoordeeld worden en moeten de niet gerechtigden eruit 
gefilterd worden. De redenering is dat de beoordeling zoals deze nu wordt uitgevoerd 
door de IND volgens de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind is toegestaan.  

Dit frame focust weinig op de vluchtelingenkinderen als betrokkenen. De staatssecretaris 
meent dat de Kinderombudsman door louter op de kinderen te focussen het grotere 
plaatje uit het oog verliest. In plaats daarvan ligt de focus binnen dit frame op de IND en 
haar handelen. Zij betrachten zorgvuldigheid bij het geïntensiveerde nareis-onderzoek. De 
voorgestelde oplossingsstrategie stelt dat dit zo moet worden voortgezet. De Nederlandse 
overheid moet inderdaad rekening houden met het belang van het kind maar tevens met 
andere maatschappelijke belangen rond het vreemdelingenbeleid en het politieke 
draagvlak hiervoor.  

Bedreigingsframe: Vreemdelingenbeleid reeds te ruimhartig 
Ten derde valt er in een minderheid van de mediaberichten een bedreigingsframe te 
herkennen. De kritiek op de nareis-procedure wordt als aanleiding genomen, maar het 
frame focust op het vreemdelingenbeleid als geheel. Door de casus abstracter te maken 
vindt er objectivering plaats. Dit frame heeft als probleemdefinitie dat het 
vreemdelingenbeleid reeds te ruimhartig is. De oproep van de Kinderombudsman is koren 
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op de molen van linkse partijen die nog meer vreemdelingen willen toelaten. Dit vormt een 
bedreiging voor Nederland. Het frame stelt daarom dat het goed is dat staatssecretaris 
Teeven het rapport naast zich neerlegt. De oplossingsstrategie die wordt voorgesteld is dat 
het bestaande politieke compromis rond het vreemdelingenbeleid tussen VVD en PvdA 
gehandhaafd moet worden en druk vanuit linkse hoek moet afwenden. Dit frame maakt 
regelmatig een issueconnectie met het vraagstuk rond vreemdelingendetentie dat ook in 
deze periode speelde om te tonen hoe er vanuit linkse partijen meer en meer gemorreld 
wordt aan de bestaande afspraken in het vreemdelingenbeleid.  

Figuur 4.35 Media-aandacht per frame casus Nareis-procedure asielkinderen 

 

Actoren en framingstrategieën 

Kinderombudsman Marc Dullaert 
De Kinderombudsman is de belangrijkste actor in deze casus. Hij mobiliseert media-
aandacht voor het bestuurlijk frame wanneer hij de bevindingen en aanbevelingen van zijn 
onderzoek presenteert. Hij doet aan venue-shopping door zijn aanbevelingen aan de 
staatssecretaris te richten. Hij verschijnt in Nieuwsuur (5-6-2012) en reageert in kranten en 
op social media. Wanneer Teeven besluit het rapport naast zich neer te leggen, schrijft hij 
wederom een brandbrief naar de overheid. Dit nieuws komt ook weer in de kranten. SP-
kamerlid Sharon Gesthuizen, GroenLinks-kamerlid Linda Voortman en de Commissaris 
voor de Mensenrechten voor de Raad van Europa, Nils Muiznieks steunen de framing van 
de Kinderombudsman.  

Staatssecretaris Teeven 
Staatssecretaris Teeven verdedigt in de media het bestaande beleid op basis van het 
bestuurlijke counterframe. Zijn standpunt komt in de media via zijn brief aan de Tweede 
Kamer in reactie op het rapport en via zijn reacties tijdens Kamerdebatten. Door te stellen 
dat hij het bredere vraagstuk rond de nareisprocedure voor ogen houdt en niet alleen de 
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belangen van kinderen, doet hij aan objectivering van het issue. Hij reageert zelden direct 
in de media en betracht hiermee non-respons.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Het nareis-onderzoek komt op de beleidsagenda te staan via het rapport van de 
Kinderombudsman. In oktober 2012 publiceerden VluchtelingenWerk Nederland en 
Defence for Children ook al een kritisch rapport over het nareisonderzoek. GroenLinks-
kamerlid Linda Voortman probeert het onderwerp op de politieke agenda te zetten maar 
slaagt hier slechts beperkt in. Zij heeft gepoogd een Kamerdebat over de nareisprocedure 
te organiseren, zo laat ze op Twitter weten: ‘Ik heb debat aangevraagd over rapport 
kinderombudsman inzake gezinshereniging. Groffe kinderrechtenschending moet nu 
stoppen! #hoezohumaan’ (5-6-2013). Hierin slaagt zij uiteindelijk niet. Tijdens het debat van 
de commissie Veiligheid en Justitie op 19-6-2013 (week 24) zegt zij: ‘Voorzitter. Het liefst 
zou ik hier vandaag praten over het rapport van de Kinderombudsman waarin wordt 
aangetoond dat de rechten van kinderen van vluchtelingen met voeten worden getreden. 
[…] Maar dat mag niet van de VVD en de PvdA. Alle pogingen om hierover te kunnen 
debatteren zijn geblokkeerd.’ Met deze stelling lokt zij tijdens het debat een reactie van de 
staatssecretaris uit. Hij stelt dat hij per brief op het rapport van de Kinderombudsman zal 
reageren.  

Deze langverwachte brief die ons inzicht geeft in de beleidsagenda wordt op 13-9-2013 
naar de Kamer gestuurd. Hierin geeft de staatssecretaris aan zich niet te herkennen in de 
bevindingen van de Kinderombudsman. ‘Ik sta in voor de expertise en zorgvuldigheid van 
de medewerkers die betrokken zijn bij de nareisprocedure en ik herken mij niet in het 
beeld dat door de Kinderombudsman wordt vermeld.’ (Brief staatssecretaris 13-9-2013: 48). 
Hij stelt dat tijdens de gesprekken met de kinderen rekening wordt gehouden met de 
leeftijd, belevingswereld en individuele situatie van het kind. Deze factoren worden 
meegewogen in de uiteindelijke beslissing (Brief staatssecretaris 13-9-2013: 47). Daarom 
concludeert de staatssecretaris niet dat alle afgewezen aanvragen ongeldig zijn en 
opnieuw beoordeeld moeten worden. Gevallen waarin men van mening is dat deze door 
de komst van beleidswijzigingen rond gezinsbanden alsnog aanspraak maken op nareis, 
kunnen individueel een nieuwe aanvraag doen en zich beroepen op nieuw beleid. 

Deze afwijzende reactie van de staatssecretaris leidt nog tot gematigde kritiek vanuit het 
CDA tijdens het debat van de commissie Veiligheid en Justitie op 3-10-2013 (week 40). 
VVD-kamerlid Azmani verdedigt hierop het beleid van de staatssecretaris. Hiermee komt de 
politieke aandacht voor de nareisprocedure tot een einde. 

Deze casus is weinig op de politieke agenda gekomen. De staatssecretaris heeft besloten 
het beleid niet te wijzigen. Er is dan ook geen beleidsimpact geweest in deze casus.  
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Figuur 4.36 Aandacht op politieke agenda Nareis-procedure asielkinderen 
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4.13 Polenmeldpunt 
Verloop media-aandacht 
Op 8-2-2012 lanceert de PVV, op initiatief van Kamerlid Ino van den Besselaar het 
‘Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen’ dat vervolgens bekend kwam te staan als het 
‘Polenmeldpunt’. Dit meldpunt betrof een website 
(www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl) waarop burgers problemen die volgens hen 
het resultaat waren van arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europa konden melden. Het 
meldpunt werd gelanceerd na verschijning van het rapport van de Tijdelijke commissie 
‘Lessen Uit Recente Arbeidsmigratie’ (LURA) en Kamerdebat hierover (Kamerhandelingen 
07-02-2012).  Er was direct veel media-aandacht voor dit initiatief. De meeste traditionele 
mediaberichtgeving focuste aanvankelijk op de reactie van de Poolse ambassadeur op het 
Polenmeldpunt. Hij maakt zijn afkeur kenbaar middels een brief aan PVV-leider Wilders en 
hij heeft de Nationale Ombudsman om een reactie gevraagd. Ook was er aandacht voor 
de PVV bij monde van fractielid Ino van den Besselaar die het meldpunt in de media 
verdedigt.  

Het meldpunt werd ontvangen met breed gedragen ongenoegen uit binnen- en 
buitenland. Dit leverde mediagenieke satire en parodieën op zoals het meldpunt 
Waardevolle gezelligheid van Pools-Nederlandse rapper Mr. Polska, een meldpunt voor 
Nederlanders, en een meldpunt voor PVV’ers zelf. Ook vanuit het buitenland – de 
betreffende MOE-landen en de Europese Unie als geheel – klonk kritiek. Tien 
ambassadeurs van Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten publiceren op 14-2-2012 een 
open brief aan de Nederlandse samenleving en haar politieke leiders waarin zij oproepen 
tot distantiëring van het initiatief. Hierdoor ontstond de vraag of het meldpunt de reputatie 
van Nederland in het buitenland en daarmee politieke en economische belangen zou 
schaden.  

Het meldpunt werd geïntroduceerd ten tijde van Kabinet Rutte I, bestaande uit de VVD, het 
CDA en gedoogsteun van de PVV. Door deze gedoogconstructie staat het PVV-initiatief 
extra ter discussie. Al snel na de lancering van het meldpunt volgen de eerste oproepen dat 
Premier Rutte afstand moet nemen van het meldpunt (Volkskrant 10-2-2012). Rutte 
reageert met te stellen dat hij niet inhoudelijk zal reageren op initiatieven van individuele 
partijen. Wel brengt hij herhaaldelijk naar voren dat het meldpunt los staat van het 
regeringsstandpunt over EU-arbeidsmigratie. Deze stellingname lijkt echter olie op het vuur 
te gooien en de media-aandacht blijft aan. Vanaf 15-2-2012 wordt de term ‘Polenmeldpunt’ 
gemeengoed (15-2-2012 AD, NRC ).  

Ook op Europees niveau blijft de druk op Premier Rutte toenemen. Op 1-3-2012 wordt 
premier Rutte door de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, op het 
meldpunt aangesproken en gevraagd afstand hiervan te nemen. Minister van Asiel en 
Immigratie Gerd Leers bracht die dag een reeds gepland bezoek aan Polen. Dit kwam 
tevens in het teken te staan van het Polenmeldpunt. Het Europees Parlement neemt op 13-
3-2012 een resolutie aan die het Polenmeldpunt in krachtige bewoordingen veroordeelt en 
Premier Rutte oproept zich ervan te distantiëren. Eerder was er sprake van dat Premier 
Rutte die dag in het Europees Parlement uitleg zou geven over het Polenmeldpunt. Later 
wordt dat verplaatst naar de zomer. 

Ook in het binnenland groeit de druk op Premier Rutte om afstand te nemen van het 
Polenmeldpunt. De gedoogconstructie is in onderhandeling over een nieuwe ronde van 
bezuinigingen waarvoor goede onderlinge relaties nodig zijn. Ondertussen groeit de kritiek 
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vanuit de Tweede Kamer en tevens vanuit regeringspartij CDA. Op 15-3-2012 sturen 
premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal brief naar Tweede Kamer 
waarin ze nogmaals uitleggen geen afstand te willen nemen van het meldpunt en geen 
verdere stappen te ondernemen tegen het meldpunt naar aanleiding van de resolutie van 
het Europees Parlement.  

Op 16-3-2012 neemt de discussie een onverwachte draai. Die dag lekt een email van PVV-
kamerlid Hero Brinkman uit naar EenVandaag waarin hij Wilders bekritiseert over zijn 
handelen rond het Polenmeldpunt. Er bestaat interne onenigheid binnen de PVV. Op 20-3- 
2012 stapt Brinkman uit de PVV en is het gedoogkabinet zijn meerderheid kwijt. Brinkman 
geeft aan het kabinet te blijven steunen maar oppositiepartijen roepen op tot nieuwe 
verkiezingen. Met het vertrek van Brinkman verschuift de aandacht van het Polenmeldpunt 
naar de politieke situatie en neemt de druk op Premier Rutte en de media-aandacht voor 
het Polenmeldpunt af. Op 27-3-2012 neemt de Tweede Kamer een motie van D66-leider 
Alexander Pechtold aan waarin de kamer – inclusief regeringspartij CDA – het meldpunt 
veroordeelt en premier Rutte vraagt om een reactie. Op 11-4-2012 komt in het nieuws dat 
de Belgische partij Vlaams Belang een meldpunt begint voor illegalen. In week 23 zien we 
een kleine toename in social mediaberichten vanwege de EK-wedstrijd Polen-Griekenland 
die satirische tweets over het EK oplevert, zoals de Tweet: ‘Polen-Griekenland. Ik ga er 
eens goed voor zitten. Als de wedstrijd tegenvalt, weet ik dat meldpunt te vinden. 
#slechtegrap #EK2012 #polgri’ (Slechte_grappen 8-6-2012). Op 3-8-2012 lanceert de PVV 
een meldpunt voor EU-salarissen. Een dag later maakt de partij bekend dat het 
Polenmeldpunt ongeveer 10 000 ‘bruikbare’ reacties heeft opgeleverd. (Elsevier 4-8-2012). 

Figuur 4.37 Aandacht per mediatype casus Polenmeldpunt 
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Frame-analyse 

Bestuurlijk frame: Inventarisatie problematiek 
Een eerste frame dat te onderscheiden is in de mediabeeldvorming rond het 
Polenmeldpunt is een bestuurlijk frame gericht op inventarisatie van de problematiek als 
gevolg van EU-arbeidsmigratie. Vanuit dit frame is het Polenmeldpunt door de PVV 
geïntroduceerd en ook in sommige lezersbrieven (e.g. AD 11-2-2012) en overige media-
verslaggeving komt dit frame naar voren (e.g. Elsevier 4-8-2012).  

De probleemdefinitie van dit frame stelt dat er in Nederland grote problemen bestaan naar 
aanleiding van de komst van EU-arbeidsmigranten uit MOE-landen. De problematiek 
bestaat onder meer uit overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt, overbewoning, 
misbruik van uitkeringen, alcoholisme, drugsgebruik en geweld onder MOE-landers. De 
causale narratief van dit frame stelt dat overheden onvoldoende op de hoogte zijn van 
deze problematiek en dat klachten van burgers vaak niet serieus worden genomen. Het is 
daarom belangrijk om de problematiek op systematische wijze te inventariseren en kenbaar 
te maken aan de autoriteiten. Eén van de framing devices die hierbij vaak gebruikt wordt is 
dat het grote aantal klachten bewijst dat meldpunt gerechtvaardigd is. Aantallen meldingen 
worden regelmatig als framing device in de media gebracht. Geert Wilders noemt het 
meldpunt in een Tweet een succes: ‘PVV-meldpunt schot in de roos! Oost-Europese 
rovers stelen op bestelling en politici zwegen’ (29-2-2012). In verschillende mediaberichten 
wordt verslag gedaan van ervaringen met burgers met MOE-landerproblematiek. Deze 
verhalen zijn sterk gepersonaliseerd en gedramatiseerd (e.g. Volkskrant 18-2-2012).  

Binnen dit frame worden vier groepen betrokkenen onderscheiden. In de eerste plaats zijn 
dit Nederlandse burgers die met overlast van MOE-landers te maken krijgen en die niet 
geholpen worden door de overheid. Zij worden als slachtoffers geframed. In de tweede 
plaats is er veel aandacht voor de overheid die volgens dit frame ‘wegkijkt’ van de 
problematiek. Zij worden hiermee als facilitators aangewezen. Ten derde is er aandacht 
voor de MOE-landers die als probleemgroep worden geframed. Ten slotte klinkt later in de 
discussie ook veel kritiek op de EU en politici in Nederland die het meldpunt afkeuren. De 
EU zou zich niet met dergelijke interne issues moeten bemoeien. Volgens dit frame betreft 
binnenlandse en buitenlandse kritiek selectieve verontwaardiging die puur politiek is: omdat 
het meldpunt van de PVV afkomstig is.  

Het meldpunt wordt als gerechtvaardigde oplossing voor de MOE-landerproblematiek 
gepresenteerd. De inventarisatie van klachten helpt om beter inzicht te krijgen in de schaal 
en het type problemen dat bestaat als gevolg van EU-arbeidsmigratie van MOE-landers. 
Deze klachten worden overlegd aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zodat de overheid de klachten eindelijk serieus zal nemen en in oplossingen zal voorzien.  

Bedreigingsframe: Stigmatisering 
Dit eerste counterframe portretteert het Polenmeldpunt als een bedreiging voor MOE-
landers in Nederland en andere Europese landen en voor de sociale samenhang tussen 
verschillende groepen. Het meldpunt is discriminerend en zet aan tot etnische 
stigmatisering van EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Er wordt gesproken 
over negatieve stereotypering, xenofobie, intolerantie, het brandmerken of wegzetten van 
hele bevolkingsgroepen, het voeden van vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid en 
polarisering. Op basis van deze analyse wordt gesteld dat het meldpunt moreel 
verwerpelijk is. Europese tegenstanders wijzen er op dat het meldpunt indruist tegen 
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Europese waarden van gelijkheid, vrijheid en tolerantie (e.g. Eurocommissaris Reding in 
Volkskrant 11-2-2012 en Voorzitter van het Europees Parlement Schulz in Volkskrant 14-2-
2012). Hoewel dit frame oog heeft voor de belangen van MOE-landers in Nederland en 
daarmee tevens kenmerken heeft van een human interestframe, ligt de focus op het 
karakter van de PVV-website en de bedreigende werking die hiervan uitgaat naar MOE-
landers. Er wordt gesproken over een ‘klaagsite’ of ‘kliklijn’. Hierbij wordt soms referentie 
gemaakt naar het anoniem melden van medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

De causale verklaring bij deze probleemanalyse luidt dat er geen etnisch monopolie van 
MOE-landers op deze problematiek bestaat: de genoemde problemen komen ook onder 
andere groepen voor en slechts een kleine groep MOE-landers veroorzaakt problemen. 
Hierbij wordt soms onderzoek aangehaald waarin gesteld wordt dat MOE-landers niet over 
gerepresenteerd zijn in verschillende problematiek (e.g. NRC 15-2-2012). Bovendien – zo 
wordt gesteld – zijn MOE-landers in Nederland vaak ook slachtoffer, bijvoorbeeld op het 
gebied van exploitatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gesteld dat de Nederlandse 
overheid vaak reeds op de hoogte is waar er problemen rond EU-arbeidsmigratie bestaan 
en dat er al veel gedaan wordt om deze problemen te verhelpen. Derhalve wordt de 
website gekwalificeerd als louter politieke actie van de PVV zonder serieuze bedoeling om 
problemen te verhelpen.  

De doelgroep die wordt geframed is in de eerste plaats de positie van EU-arbeiders in 
Nederland die wordt bedreigd door het stigmatiserende meldpunt. Zij worden vanuit dit 
frame juist visueel en retorisch geframed als hardwerkende groepen die een bijdrage 
leveren aan de Nederlandse samenleving. In sommige krantenberichten wordt issue-
connectie gemaakt naar de Tweede Wereldoorlog waarin de Polen hebben geholpen bij 
de bevrijding van Nederland (e.g. NRC 15-2-2012). Daarnaast wordt de PVV als dader van 
de bedreiging geframed: Op social media, in columns en lezersbrieven wordt gesteld dat 
de PVV met het meldpunt een nieuwe zondebok heeft gecreëerd – eerst Turken en 
Marokkanen, nu zijn de Polen aan de beurt (e.g. Volkskrant 15-2-2012). De bedoelingen van 
de PVV met de website worden in twijfel getrokken: de website is niet voor inventarisatie 
bedoeld, maar puur om politieke aandacht te genereren met een nieuwe zondebok. 
Premier Rutte wordt vanuit dit frame onder druk gezet om namens de Nederlandse 
regering op morele gronden afstand te nemen van het meldpunt. Zijn non-respons in deze 
wordt geframed als formalistisch op zijn minst, maar in vele gevallen als politieke misser. 
Binnen Nederland wordt hij hierom bekritiseerd omdat hij zich laat ‘gijzelen’ door de PVV. 
Vanuit de EU klinkt de kritiek dat hij niet op twee schaakborden tegelijkertijd kan spelen 
(Voorzitter Europees Parlement Schulz in NRC 1-3-2012). Hij wordt in sommige 
mediaberichten vergeleken met omstreden Europese premiers Orban en Berlusconi 
(Volkskrant 16-3-2012).  

De strategie die vanuit dit frame wordt voorgesteld is dat het meldpunt sterk veroordeeld of 
zelfs verboden moet worden. Er wordt meermaals gerefereerd aan de vraag of het 
meldpunt op juridische gronden strafbaar zou kunnen zijn. Dit lijkt niet het geval. Als 
alternatief wordt gekozen voor publieke veroordeling. Er ontstaan veel ludieke tegenacties 
zoals het inzenden van kritische reacties bij het Polenmeldpunt, de alternatieve 
meldpunten, een ‘overlastfeest’ in Utrecht (Volkskrant 27-2-2012), kritische opiniestukken 
en ludieke ingezonden brieven waarin MOE-landers zichzelf aangeven (Volkskrant 16-2-
2012). Het aantal meldingen op tegenwebsites wordt als framing device ingezet om te 
tonen hoe breed gedragen deze kritiek is. Er is aandacht voor steun actoren uit 



128 
 

onverwachte hoek. Zo wordt vaak gerefereerd dat ‘zelfs’ regeringspartij CDA en de 
Telegraaf de website op morele gronden afkeuren. 

Bedreigingsframe: Reputatieschade 
Een tweede frame dat het Polenmeldpunt als bedreiging neerzet, kiest een internationaal 
perspectief. Dit frame zet het Polenmeldpunt neer als bedreiging omdat het 
reputatieschade voor Nederland in het buitenland zou veroorzaken. Dit frame redeneert 
dat het Polenmeldpunt ook in het buitenland de aandacht heeft getrokken. De zendende 
landen van EU arbeidsmigranten zijn gepikeerd en ook verschillende EU-functionarissen 
veroordelen de website. Dit is slecht voor het voorheen tolerante en vrije imago van 
Nederland in het buitenland en schaadt politieke en economische relaties.  

Dit frame verklaart deze reputatieschade vanuit de gedoogconstructie waarmee Nederland 
geregeerd wordt. Er wordt gesteld dat deze gedoogconstructie in het buitenland niet valt 
uit te leggen en op onbegrip kan rekenen. Het meldpunt wordt als initiatief van de 
Nederlandse regering beschouwd. Daarom is de politieke relevantie van het meldpunt 
groot. De internationale kritiek op het Polenmeldpunt en het onbegrip over de 
gedoogconstructie wordt ondersteund met voorbeelden waarin de reputatieschade voor 
Nederland concreet wordt. Voorbeelden hiervan zijn de oproep tot boycot van 
Nederlandse producten door drie Oost-Europese Europarlementariërs (NRC 17-2-2012), de 
oproep tot boycot van Nederlandse producten op de Poolse radio (Volkskrant 15-2-2012), 
het op losse schroeven staan van een deal tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de 
Roemeense haven Constanza (Nieuwsuur 5-4-2012) en waarschuwing van VNO-NCW 
voorzitter Wientjes dat de Nederlandse economie afhankelijk is van EU-arbeidskrachten. Hij 
noemt het Polenmeldpunt onverantwoord: een terugloop in immigratie vanuit Midden- en 
Oost-Europa zal de Nederlandse economie schade toebrengen. Als framing device in 
mediaberichtgeving met dit frame worden vaak exportcijfers van Midden- en Oost-Europa 
genoemd en Europese voorstellen waarbij Nederland steun van Midden- en Oost-Europese 
landen nodig heeft.  

Dit frame focust vrijwel alleen op premier Rutte en de internationale diplomatieke en 
economische relaties van Nederland in het buitenland. Er wordt gesteld dat Premier Rutte 
namens de Nederlandse regering sterk afstand moet nemen van het meldpunt om zo de 
internationale relaties tevreden te houden en de positie van Nederland in Europa geen 
schade toe te brengen. Premier Rutte is hiermee tegelijkertijd de belangrijkste betrokkene 
binnen dit frame en de oplossingsstrategie die wordt voorgesteld. Wanneer duidelijk wordt 
dat Premier Rutte het meldpunt niet inhoudelijk wil veroordelen maar enkel wil stellen dat 
het geen initiatief van de regering is, worden Rutte’s professionele competenties ter 
discussie gesteld (e.g. AD 20-2-2012). Als framing device wordt geredeneerd dat ‘zelfs’ het 
CDA van mening is dat Rutte afstand moet nemen. Ook worden issue-connecties gelegd 
met eerdere situaties waarin Rutte wel afstand nam van PVV initiatieven zoals bij de 
zogenaamde ‘kopvoddentax’ en de PVV uitspraken over de Turkse president Erdogan 
(Volkskrant 14-2-2012).  

Bestuurlijk frame: Politieke provocatie 
Een tweede bestuurlijk frame stelt dat het Polenmeldpunt puur provocerend bedoeld is 
door de PVV om politieke aandacht en winst te genereren. Het is door de PVV alleen 
symbolisch bedoeld en niet als effectief beleidsinstrument. Daarom moeten we niet 
letterlijk en serieus hierop reageren. De controverse en bijbehorende politieke en media-
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aandacht speelt de PVV alleen maar in de kaart. Dit wordt in verschillende mediaberichten 
gekoppeld aan de laatste politieke peilingen als statistisch framing device.  

De belangrijkste betrokkene binnen dit frame is de PVV en haar partijleider Geert Wilders. 
Deze partij heeft geen serieus initiatief geïntroduceerd maar probeert slechts politieke 
aandacht te trekken. Door dit initiatief met grote bewoordingen te introduceren en 
controverse te creëren zal de PVV politieke winst boeken. In sommige ingezonden brieven 
wordt partijleider Wilders als hypocriet geframed omdat hij zelf een Oost-Europese 
(Hongaarse) vrouw heeft (e.g. Volkskrant 15-2-2012). Naar aanleiding van de Europese 
resolutie worden Europese politici ook als betrokkenen geframed. Men stelt dat het 
Europees parlement haar boekje te buiten gaat door een premier ter verantwoording te 
roepen.  

Als oplossingsstrategie stelt Premier Rutte in een aantal mediaberichten dat het initiatief 
niet teveel aandacht gegund moet worden. Daar spint enkel de PVV garen bij. De PVV is 
geen regeringspartij en geeft geen gedoogsteun op het gebied van Europees beleid. 
Daarom hoeft de Nederlandse regering zich niet te verantwoorden voor acties van deze 
partij. Wel is het belangrijk dat de gedoogconstructie naar het buitenland goed moet 
worden uitgelegd.  

Figuur 4.38 Media-aandacht per frame casus Polenmeldpunt 
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PVV – Ino van den Besselaar en Geert Wilders 
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die van de PVV met partijleider Wilders en fractielid Ino van den Besselaar. Ino van den 
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mensen op om klachten via de website door te geven en deed daarmee aan mobilisatie. 
Tevens gaf hij regelmatig voorbeelden van problematiek die werd ervaren door burgers. 
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Hiermee gebruikte hij de framingstrategie van personificatie. In reactie op de kritiek op het 
meldpunt vanuit de binnenlandse politiek reageerde Van den Besselaar middels issue-
connectie. Hij maakt hierbij de vergelijking met een eerder meldpunt van de SP om 
verdringing op de arbeidsmarkt door MOE-landers in kaart te brengen (e.g. AD 15-2-2012, 
HP/de Tijd maakte dit eerder bekend). Rond dit meldpunt bestond destijds geen of weinig 
commotie. Daarnaast verwijst hij ook naar de Haagse Wethouder PvdA wethouder Marnix 
Norder die in 2010 sprak over ‘tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten’ in zijn stad. 
Ook toen bleef de kritiek volgens dit frame beperkt. Van den Besselaar gebruikt deze issue-
connectie om te betogen dat de commotie selectieve verontwaardiging betreft die niet 
inhoudelijk maar politiek gemotiveerd is.  

Geert Wilders houdt zich opvallend op de achtergrond in de media-aandacht rond het 
Polenmeldpunt. Hij reageert alleen op social media waar hij de framing volledig zelf in de 
hand heeft. Dit pakt voor hem goed uit want zijn Tweets komen regelmatig in traditionele 
media-aandacht voor en de media blijven aandacht houden voor het meldpunt. Daarnaast 
gebruikt hij een opvallende strategie van mobilisatie wanneer de PVV een betaalde 
advertentie voor het Polenmeldpunt in de Volkskrant laat plaatsen. Dit genereert veel 
morele verontwaardiging onder Volkskrant lezers en plaatst de Volkskrant in de positie dat 
ze zich moeten verdedigen voor het plaatsen van de advertentie. Zo zorgt één strategisch 
geplaatste advertentie (de advertentie werd in geen enkel ander medium geplaatst) voor 
dagenlange aandacht voor het PVV-meldpunt in de Volkskrant en andere media (e.g. NRC 
20-02-2012; Volkskrant 20 tot 22-02-2012). 

Ambassadeurs van MOE-landen 
De Poolse ambassadeur in Nederland, Janusz Stanczyk, is een van de eersten die vanuit 
het stigmatiserings-frame reageert op het Polenmeldpunt. Middels persoonlijke interviews 
genereert hij media-aandacht voor dit frame. In samenwerking met negen andere 
ambassadeurs van Midden- en Oost-Europese landen doet hij aan mobilisatie wanneer zij 
een open brief publiceren aan de Nederlandse samenleving en haar politiek leiders. Het lijkt 
er op dat hun bezwaren op Europees niveau van invloed zijn geweest, omdat deze 
weerklinken in het Europees Parlement en de Europese Commissie. Zij deden aan venue-
shopping om de juiste institutionele kanalen te vinden om hun kritiek te laten doorklinken.  

Europese commissie, Europees parlement en Raad van Europa 
Politici van alle drie deze EU-organen spelen een belangrijke rol in de mediabeeldvorming 
rond het Polenmeldpunt. Zij worden regelmatig als bron opgevoerd en dan uiten zij kritiek 
op het Polenmeldpunt vanuit het stigmatisering-frame. Zij contrasteren het Polenmeldpunt 
met Europese waarden en nemen politieke maatregelen (EP resolutie) om het meldpunt te 
veroordelen. Verschillende mediaberichten suggereren dat zij ook hebben gezocht naar 
juridische manieren om het Polenmeldpunt te verbieden. Hiermee doen de EU-politici aan 
venue-shopping. Ook vinden we verschillende voorbeelden van mobilisatie wanneer 
Eurocommissarissen en Europarlementariërs burgers oproepen een tegengeluid op de 
PVV-website te plaatsen of juist een melding op een van de alternatieve websites zoals 
www.propolen.nl te plaatsen.  

Interessant aan de bijdrage van deze Europese actoren aan de mediabeeldvorming is dat zij 
niet alleen direct het stigmatiserings-frame voeden, maar ook op indirecte wijze het 
reputatieschade-frame. Kritiek vanuit EU-actoren, evenals de bezwaren geuit door de MOE-
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land ambassadeurs – worden in mediaberichtgeving opgevoerd als bewijs voor 
reputatieschade met mogelijke politieke en economische gevolgen.  

VVD-Europarlementariër Hans van Baalen en VVD Eurocommisaris Neelie Kroes 
Premier Rutte betrachtte de framingstrategie non-respons  wanneer hij niet inhoudelijk wil 
reageren op het Polenmeldpunt. Hij wil daarmee de aandacht voor het stigmatiserings-
frame en reputatieschade-frame niet voeden omdat dit gedoogpartner PVV tegen de borst 
zou stuiten. Opvallend is dat twee partijgenoten op Europees niveau wel kritische geluiden 
laten horen over het Polenmeldpunt. Van Baalen noemt het Polenmeldpunt ‘vulgair’ en 
‘misselijkmakend’ en roept op tot sluiting van de website (AD, NRC, Telegraaf 14-2-2012) 
ook waarschuwt hij voor schade voor de Nederlandse economie (Telegraaf 13-3-2012). 
Kroes noemt het Polenmeldpunt ‘belachelijk’ (Telegraaf, Volkskrant 15-2-2012). Desondanks 
menen zij dat het onjuist is dat het Europees Parlement de Nederlandse regering tot de 
orde roept en stellen zij dat de aandacht voor het Polenmeldpunt overdreven en schadelijk 
is. Hoewel zij dus ook vanuit het politieke provocatie-frame redeneren, geven zij op een 
ander institutioneel niveau toe aan de kritieken op een manier die voor de premier niet 
mogelijk is door druk van de gedoogpartner. Op eenzelfde manier mengen ook Hans 
Wiegel en Frits Bolkestein zich op een gegeven moment in het mediadebat (Telegraaf 15-2-
2012; NRC 23-2-2012). Deze VVD partijgenoten functioneren min of meer als 
bliksemafleiders voor de politieke druk op Rutte vanuit binnen- en buitenland. 
Terugblikkend op de casus ontkent premier echter dat hij zonder druk van de gedoogpartij 
anders gehandeld zou hebben (Pauw en Witteman 11-5-2012).  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Het Polenmeldpunt wordt reeds in Kamerdebatten over EU-arbeidsmigratie in 2011 door 
PVV-fractielid Van den Besselaar aangekondigd voor 2012. Tijdens het Kamerdebat over het 
rapport van de Tijdelijke Commissie ‘Lessen uit recente arbeidsmigratie’ (LURA) op 7-2-2012 
kondigt Van den Besselaar het meldpunt wederom aan vanuit een Inventariserings-frame. 
Tijdens het debat reageert niemand hierop. Tijdens het debat over de staat van de 
Europese Unie volgt de eerste politieke reactie op het Meldpunt. D66-fractielid Schouw 
veroordeelt het meldpunt op morele gronden (stigmatiserings-frame) en neemt namens de 
hele D66-fractie afstand. Tijdens het vragenuur op 14-2-2012 stelt hij vanuit dit frame en 
het reputatieschade-frame vragen over het meldpunt aan de minister president en volgt 
gelijke kritiek uit andere oppositiepartijen. In volgende Kamerdebatten en Kamervragen die 
de politieke agenda vormen wordt de regering herhaaldelijk opgeroepen om afstand te 
nemen. Deze oproep wordt door vrijwel de hele oppositie gedragen (D66, PvdA, 
GroenLinks, SP, ChristenUnie).  

Ook het CDA (Kamerlid Eddie van Hijum) spreekt op verschillende momenten haar 
bezorgdheid over het meldpunt uit, al zij het in minder sterke bewoordingen. Tijdens een 
overleg met de minister van Sociale Zaken zegt Van Hijum bijvoorbeeld: ‘Ik ben dus blij met 
wat de minister hierover heeft gezegd, maar dat laat onverlet dat ik graag zou zien dat de 
minister in zijn contacten met zijn Europese collega’s proactief zal optreden door geen 
onduidelijkheid te laten bestaan over het standpunt van de regering.’ (15-2-2012: p. 16). De 
PVV blijft in Kamerdebatten het bestuurlijke inventarisatie-frame verdedigen. 

De framing van het Polenmeldpunt op de beleidsagenda zoals deze kan worden 
geanalyseerd in brieven van de regering aan de Tweede Kamer en antwoorden op 
Kamervragen en in Kamerdebatten, blijft tijdens het verloop van de gehele casus stabiel: 
het bestuurlijke politieke provocatie frame. Hoezeer er vanuit de Tweede Kamer en de 
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media ook opgeroepen wordt tot ‘afstand nemen’ van het Polenmeldpunt, Premier Rutte 
doet dit niet en blijft herhaaldelijk uitleggen waarom niet: omdat het meldpunt geen 
initiatief van de regering is. Deze patstelling blijft eigenlijk de gehele periode voortduren. 
We kunnen concluderen dat de framing op de beleidsagenda niet veranderd is door 
mediabeeldvorming of door de aandacht en framing op de politieke agenda. Er is in deze 
casus dus geen sprake van beleidsimpact. 

Figuur 4.39 Aandacht op politieke agenda casus Polenmeldpunt 
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4.14 Code Oranje EU-arbeidsmigratie 
Verloop media-aandacht 
Op 17-8-2013 publiceren minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher 
en Britse publicist David Goodhart een open brief in de Volkskrant waarin zij ‘Code Oranje’ 
afgeven voor het vrije verkeer van werknemers binnen de EU. Met deze metafoor willen zij 
aangeven dat er een alarmerend groot aantal EU-arbeidsmigranten in West-Europese 
landen dreigt te komen. Zij schrijven dat het Europese ideaal van vrij verkeer van 
werknemers economische voordelen biedt voor hoger opgeleiden maar dat lager 
opgeleiden juist kwetsbaar maakt. Er vindt oneerlijke concurrentie en verdringing op de 
arbeidsmarkt plaats. Ook de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten zelf zijn 
kwetsbaar want zij worden soms uitgebuit op de West-Europese arbeidsmarkten. Zij 
roepen op tot Europese maatregelen wanneer op 1-1-2014 ook werknemers uit Roemenië 
en Bulgarije recht op vrij verkeer krijgen.  

De oproep krijgt bijval in traditionele en sociale media. Minister Asscher verspreidt het stuk 
ook zelf op Twitter (17-8-2013) en via zijn eigen Facebook-pagina (19-8-2013). Toch leidt de 
open brief niet tot grote media-aandacht. De aandacht verslapt snel na publicatie van de 
brief in week 33. In week 37 vindt er een door minister Asscher georganiseerde top over 
Europese arbeidsmigratie plaats in Den Haag. Tijdens deze top spreekt de minister met 
gemeenten, werkgevers en vertegenwoordigers van de Europese Commissie (Volkskrant 9-
9-2013). Tevens is de Roemeense minister van Handel Mariana Campeanu te gast. Zij heeft 
een gesprek met minister Asscher over migratie van Roemeense Arbeidsmigranten naar 
Nederland. Minister Campeanu betoogt dat Nederland de aantallen Roemenen die per 1-1-
2014 te verwachten zijn overschat (EenVandaag 9-9-2013). De PVV grijpt de top over 
arbeidsmigratie aan om te demonstreren voor gesloten grenzen voor Oost-Europese 
arbeidsmigranten. 

Op 9-12-2013 (week 50) is er aandacht voor de casus als minister Asscher met andere 
Europese ministers van Sociale Zaken ‘ketenaansprakelijkheid’ overeenkomt om de 
problemen met EU-arbeidsmigratie aan te pakken (NRC 9-9-2013; 14-12-2013). Ten slotte is 
er aandacht voor de oproep van minister Asscher in de laatste week van januari 2014 (week 
4) wanneer cijfers erop wijzen dat de toestroom van Roemeense en Bulgaarse 
arbeidsmigranten beperkt is.  
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Figuur 4.40 Aandacht per mediatype casus Code Oranje EU-arbeidsmigratie 

 

Frame-analyse 

Bedreigingsframe: Oneerlijke concurrentie 
Het eerste en belangrijkste frame dat binnen deze casus te onderscheiden is, betreft een 
‘bedreigingsframe’ wat betreft EU-arbeidsmigratie. Dit frame is dominant in de open brief 
van minister Asscher en publicist Goodhart en mediaberichten die zich bij deze analyse 
aansluiten. Waar de framing van EU mobiliteit in het algemeen een bedreigingsframe 
betreft, heeft de framing van individuele Nederlandse werknemers en Oost-Europese 
arbeidsmigranten kenmerken van een human interestframe. 

De probleemdefinitie van dit frame is dat EU mobiliteit van Midden- en Oost-Europese 
arbeidsmigranten naar West-Europese landen leidt tot oneerlijke concurrentie. Deze 
arbeidsmigranten kunnen tegen lagere inkomens werken. Dit is in de eerste plaats een 
probleem voor Nederlandse arbeidskrachten die uit de markt worden geprijsd. In de 
tweede plaats is dit een probleem voor de arbeidsmigranten zelf die regelmatig te maken 
krijgen met misbruik en uitbuiting door Nederlandse werkgevers. Zij werken onder het 
minimumloon en maken lange werkdagen. Waar werkgevers en hogeropgeleiden vaak 
profiteren van het vrije werkverkeer binnen de EU, zijn laagopgeleide werknemers vaak de 
dupe. Door de komst van goedkope arbeidskrachten raakt de arbeidsmarkt ontregeld. 

Deze probleemdefinitie gaat gepaard met klinkende metaforen. In de eerste plaats 
natuurlijk de beeldspraak ‘code oranje’ die door minister Asscher wordt uitgelegd als alarm 
dat wordt afgegeven wanneer het water in de rivieren een dreigend hoog peil bereikt. 
Minister Asscher schrijft: ‘We moeten uitkijken: op sommige plaatsen staan de dijken op 
doorbreken’ (Volkskrant 17-8-2013). Een tweede associatie die code oranje oproept is die 
van een weeralarm ten teken van extreem weer.  

0
50
100
150
200
250
300

0
5

10
15
20
25
30

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
2013 2014

Soc
ail m

edia

Tra
diti

one
le m

edia
 

Weeknummers
Kranten Opinietijdschriften TV Social media



135 
 

De redenering bij dit frame is dat Nederland te maken krijgt met negatieve neveneffecten 
van EU-arbeidsmigratie die door de schaal van EU-arbeidsmigratie moeilijk te bestrijden is. 
Wanneer per 1-1-2014 de Nederlandse grenzen openen voor Bulgaarse en Roemeense 
arbeidsmigranten zonder de eerder vereiste werkvergunning dreigt de situatie 
onhandelbaar te worden. Als framing devices worden hierbij in verschillende 
mediaberichten statistieken van EU-arbeidsmigratie weergegeven om de groeiende 
toestroom van arbeidsmigranten uit MOE-landen aan te tonen. Ook worden voorbeelden 
genoemd van salarisverschillen tussen Nederlandse en Oost-Europese arbeiders, zoals 
vrachtwagenchauffeurs en schilders, om aan te tonen dat dit leidt tot oneerlijke 
concurrentie (Nieuwsuur 19-8-2013). 

De doelgroep binnen dit frame is in de eerste plaats de Nederlandse laagopgeleide 
werknemer die dreigt verdrongen te worden van de arbeidsmarkt. In de tweede plaats de 
EU arbeidsmigrant voor wie uitbuiting op de loer ligt. Beiden worden als slachtoffer 
geframed. In het grotere beeld is aandacht voor negatieve gevolgen voor de Nederlandse 
economie.  

De oplossingsstrategie die binnen dit frame wordt voorgesteld is dat er betere regelgeving 
moet komen rond EU arbeidsmarktmigratie om de arbeidsmarktpositie van Nederlandse 
werknemers en EU-arbeidsmigranten te beschermen. Minister Asscher pleit voor een 
Europese aanpak maar sommige andere actoren die dit frame in de media brengen, 
betogen dat de minister van Sociale Zaken zelf de mogelijkheden heeft om deze 
misstanden aan te pakken (e.g. Volkskrant 20-8-2013). Eurocommissaris Neelie Kroes 
gebruikt hiervoor de beeldspraak dat minister Asscher als een Hansje Brinker zijn vinger in 
de verkeerde dijk stopte. Hiermee bedoelde ze dat hij niet bij de EU moet aankloppen. 

Het bedreigingsframe wordt door een brede coalitie van actoren gedeeld. Sommigen 
nuanceren de toon en voorgestelde oplossing van Asscher terwijl ze de strekking van zijn 
verhaal wel onderschrijven. Dit zijn bijvoorbeeld Ger Koopmans van het CDA die ook 
voorzitter was van de commissie LURA en voorzitter van werkgeversorganisatie VNO/NCW 
Bernard Wientjes. Ook zijn er actoren die de positie van arbeidsmigranten binnen dit frame 
voorop zetten en niet zozeer de positie van Nederlandse werknemers. Anderen zouden 
juist nog sterkere uitspraken en handelen van minister Asscher wensen. SP-kamerlid Paul 
Ulenbelt en de PVV pleiten voor het invoeren van werkvergunningen waarmee de instroom 
van EU-arbeidsmigranten gereguleerd kan worden. Hun retoriek is dat het kwartje bij 
minister Asscher eindelijk gevallen is: ‘beter te laat dan nooit’. Paul Ulenbelt twittert 
bijvoorbeeld op 17-8-2013: ‘Het kwartje valt bij Asscher. Ik zeg: reguleer de instroom, voer 
weer werkvergunningen in.’  

Economisch frame: Code oranje is schadelijk voor de economie 
Het tweede frame dat in de mediaberichtgeving naar voren komt is een economisch frame 
dat EU-arbeidsmigratie vanuit een macro-perspectief beschouwt. Het stelt dat het 
Europese ideaal van vrij verkeer van arbeid uiteindelijk de gehele Europese Unie ten goede 
komt. Het frame problematiseert het ‘code oranje’ van minister Asscher. De analyse van de 
minister is volgens dit frame eenzijdig en op sommige punten onjuist en schadelijk voor de 
economie.  

Het causale narratief bij dit frame is dat verdringing op de arbeidsmarkt meevalt. Midden- 
en Oost-Europese arbeiders vullen arbeidsplaatsen in die Nederlanders niet willen of 
kunnen innemen. Als framing devices worden cijfers genoemd die dit ondersteunen en 
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laten zien dat sommige sectoren voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van Oost-
Europese arbeidskrachten. Daardoor wordt beargumenteerd dat verdere beperkingen op 
arbeidsmigratie schadelijk zullen zijn voor de Nederlandse economie en ook die van de 
Europese Unie als geheel (Volkskrant 19-8-2013). Migratie-onderzoeker Hein de Haas tweet 
bijvoorbeeld op 18-8-2013: ‘Asscher & Goodhart’s centrale veronderstelling dat 
immigranten banen afpakken is door talloze studies weerlegd’. 

De belangrijkste betrokkenen die worden geframed zijn Nederlandse werkgevers en de 
Nederlandse economie als geheel. In verschillende media laten ondernemers van zich 
horen zoals ondernemer Ed Sinke in de Volkskrant (3-12-2013) en tomatenkweker Jan 
Luijsterburg in EenVandaag (9-9-2013). Ook op social media spreken zij zich hierover uit: 
‘Oost-europeanen vervullen (veel) vacatures in NL die niet ingevuld kunnen worden door 
NL-ers!!!’ (17-8-2013).  

De oplossingsstrategie die vanuit dit frame wordt voorgesteld is dat er al voldoende 
maatregelen zijn om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken en dat er al veel is 
verbeterd. Verdere maatregelen zouden volgens dit frame de arbeidsmigratie naar 
Nederland terugdringen en daarmee de Nederlandse economie bedreigen.  

Ander frame: Politiek gewin 
Bovenstaande twee frames kunnen onderscheiden worden in de geschreven 
mediaberichtgeving en vormen de basis voor annotatie van dominante frames in de 
mediaberichtgeving. Op social media is te zien dat er nog een ander frame van de casus 
bestaat die de motieven van minister Asscher met zijn oproep ter discussie stelt. Er wordt 
gespeculeerd dat het minister Asscher louter om politiek gewin te doen is omdat zijn 
uitspraken tegenstrijdig zijn met zijn eerdere politiek handelen. In sommige berichten 
wordt de minister van populisme en soms zelfs xenofobie beschuldigd. Zo stelt iemand op 
Twitter: ‘Grappig dat iedereen gaat flippen als #Pvv een meldpunt voor Overlast MEO 
begint en Asscher over dijkdoorbraak en code oranje mag spreken!!!’ Berichten met deze 
framing zijn als ‘anders’ geannoteerd.  

Onderstaande grafiek laat zien dat in de eerste weken na verschijning van de open brief de 
meerderheid van de mediaberichtgeving een bedreigingsframe uitdroeg. Later groeit de 
aandacht voor het economisch frame.  

 



137 
 

Figuur 4.41 Media-aandacht per frame casus Code Oranje EU-arbeidsmigratie 

 

Actoren en framingstrategieën 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher 
De actor die dit media-event heeft geïnitieerd is minister Asscher. Hij heeft met de open 
brief in de Volkskrant, the Independent en op social media actief de media gezocht. Door 
zijn positie uitgebreid naar buiten te brengen doet hij aan frame-manipulatie van 
bestaande frames. In reactie op bestaande frames zegt hij bijvoorbeeld: ‘Het heeft geen zin 
de klachten van degenen die hierdoor worden geraakt af te doen als het gebruikelijke 
gemopper over 'buitenlanders'. Het is een herkenbare reflex, maar zelfs al zijn dergelijke 
klachten dikwijls overdreven, we moeten ze toch serieus nemen.’ Tegelijkertijd doet hij met 
de open brief aan politieke mobilisatie. Dit slaagt wanneer hij in Tweede Kamerdebatten 
steun krijgt van andere partijen en ketenafspraken maakt met andere Europese ministers 
van Sociale Zaken. Ten derde functioneert de open brief van minister Asscher als venue-
shopping: de minister betoogt dat er op Europees niveau afspraken gemaakt moeten 
worden om de problematiek tegemoet te treden.  

SP en PVV 
De politieke partijen SP en PVV steunen het bedreigingsframe van minister Asscher en 
willen zelfs nog sterkere maatregelen bepleiten. Hiermee doen zij aan frame-manipulatie. 
Daarnaast doen zij aan mobilisatie op Twitter en bij de politieke top van 9-9-2013. PVV-
partijleider demonstreert daar met een ‘verboden toegang’ bord tegen de komst van 
nieuwe arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Deze demonstratie is er in geslaagd 
veel media-aandacht te krijgen.  

Hongaarse Eurocommissaris Lászlo Andor van Sociale Zaken 
Deze Hongaarse Eurocommissaris is een belangrijke proponent van het economische 
frame. Hij draagt in de mediaberichtgeving het Europese ideaal van vrij verkeer van 
personen uit en stelt dat Nederland vooral economisch voordeel heeft van Europese 
arbeidsmigranten: ‘De waarheid is dat oude lidstaten als Nederland economisch gigantisch 
profiteren van arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten. Migranten werken in banen die 
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anders onvervuld zouden blijven. Ze komen om te werken. Als ze geen werk vinden, gaan 
ze meestal terug naar huis. Ze doen veel minder dan burgers uit het land zelf een beroep 
op sociale uitkeringen. Ook fiscaal leveren ze daardoor netto een positieve bijdrage aan de 
economie.’ (Elsevier 14-9-2013). Door dit als waarheid te presenteren betracht de 
Eurocommissaris objectivering en probeert hij de aandacht van de framing door minister 
Asscher af te leiden middels negatieve feedback. Hij suggereert tevens dat minister 
Asschers uitspraken xenofoob zijn. Hij tracht hiermee het bedreigingsframe in negatief 
daglicht te stellen.  

Politieke agenda en beleidsimpact 
De open brief van minister Asscher initieert de casus ‘code oranje EU-arbeidsmigratie’. Het 
bredere onderwerp EU-arbeidsmigratie stond al langer op de beleidsagenda en politieke 
agenda. Met de open brief in de Volkskrant en The Independent laat Asscher blijken dat het 
onderwerp hoog op zijn agenda staat. Het bedreigingsframe dat Asscher in zijn open brief 
naar voren bracht was opmerkelijk voor de PvdA-minister, maar politiek weinig 
controversieel. Het leidde tot gematigde politieke discussie - met name over de beoogde 
strategie van de minister - maar daar bleef het bij. Debat over het ‘code oranje’ van de 
minister vond voornamelijk plaats in de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Op de beleidsagenda blijft de minister bij zijn standpunt, hoewel minder alarmerend 
verwoord dan in de open brief. Met zijn bezorgdheid over EU-arbeidsmigratie kan hij 
partijen die vanuit het bedreigingsframe redeneren zoals de SP en PVV bedienen. Zij zijn 
tevreden met zijn ‘duidelijke taal’ (Kamerhandelingen 5-11-2013). Daarnaast kent de minister 
in debatten ook waarde toe aan het economisch frame. Dit frame wordt in de 
Kamerdebatten naar voren gebracht door de VVD (Kamerlid Azmani) en D66 (Kamerlid Van 
Weyenberg) (Commissie SoZaWe 17-10-2013). Met deze positie - bedreigingsframe met 
aandacht voor het economisch frame - kan de minister vrijwel alle partijen bedienen en 
bestaat er weinig politieke controverse. Er worden geen Kamervragen of moties ingediend. 

Deze casus begint met een oproep van minister Asscher om een beleidsverandering door 
te voeren. Uiteindelijk is er in deze casus geen beleidsimpact te zien.  

Figuur 4.42 Aandacht op politieke agenda casus Code Oranje EU-arbeidsmigratie 
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4.15 Kinderpardon 
Verloop media-aandacht 
Naar aanleiding van de casus Mauro werken ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind en 
PvdA-kamerlid Hans Spekman aan een initiatief-wetsvoorstel dat asielkinderen die langer 
dan acht jaar in Nederland wonen en alleenstaande minderjarige asielzoekers die die langer 
dan vijf jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast moet de 
overheid hebben bijgedragen aan de duur van het verblijf door de asielprocedure. Eind 
2011 lag dit initiatief-wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State en was er nog geen 
media-aandacht voor. Begin 2012 neemt Diederik Samsom het wetsvoorstel van Hans 
Spekman over.  

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi startte in december 2011 een publiekscampagne voor een 
dergelijk Kinderpardon die wel media-aandacht genereerde. Deze campagne omvatte een 
online petitie op www.kinderpardon.nu, publieke steun van bekende Nederlanders en een 
politieke oproep naar GroenLinks-Gemeenteraadsfracties om via moties in de 
gemeenteraden hun Burgemeesters bij minister Leers voor een Kinderpardon te laten 
pleiten. De online petitie werd al snel door meer dan 100 000 mensen getekend. 

In april 2012 vinden de Katshuis-onderhandelingen plaats tussen VVD, CDA en 
gedoogpartner PVV. Hier komt ook het asielbeleid en asielkinderen aan bod. Binnen de 
coalitie is er geen steun voor het wetsvoorstel voor een Kinderpardon. Half mei 2012 wordt 
bekend dat Tofik Dibi lijsstrekker van GroenLinks wil worden. In mediaberichtgeving 
hierrond wordt het Kinderpardon vaak genoemd als illustratie van zijn politieke stijl. Daarna 
wordt het stil rond het Kinderpardon in de zomer van 2012.  

Na val kabinet Rutte I en de Tweede Kamerverkiezingen in september ontstaat er een 
Kamermeerderheid voor het Kinderpardon. De PvdA en CU dienen op 20-9-2012 een 
motie in dat asielkinderen tijdelijk niet mogen worden uitgezet (week 38). Deze motie 
wordt aangenomen. Vervolgens maakt de PvdA het Kinderpardon tot inzet bij de 
Kabinetsonderhandelingen tussen VVD en PvdA.  

Op 29-10-2012 wordt met de presentatie van het regeerakkoord bekend dat het 
Kinderpardon er definitief komt (week 44). Waar het initiatief-wetsvoorstel nog sprak van 
een periode van 8 jaar van verblijf in Nederland, is in het regeerakkoord opgenomen dat de 
asielkinderen bij 5 jaar in Nederland al als geworteld worden beschouwd en derhalve in 
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De nieuwe staatssecretaris Teeven gaat 
het wetsvoorstel uitwerken. Begin 2013 wordt de regeling ‘langdurig verblijvende kinderen’ 
in werking gesteld. In de kranten is hier gematigde aandacht voor. Na het gekozen 
eindpunt van analyse houdt de media-aandacht niet op. In de zomer van 2013 is er 
aandacht voor de resultaten van het Kinderpardon.  
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Figuur 4.43 Aandacht per mediatype casus Kinderpardon13 

 

Frame-analyse 

Human interestframe: Inhumaan om gewortelde kinderen uit te zetten 
Het frame dat in de media wordt gebracht door GroenLinks-Kamerlid Dibi en ook door de 
schrijvers van het initiatief-wetsvoorstel van de PvdA en ChristenUnie is een human 
interestframe. Dit framet een Kinderpardon als oplossingsstrategie voor de problematiek 
van asielkinderen die al jaren in Nederland verblijven en geworteld zijn maar het land 
moeten verlaten of nog in afwachting zijn van de uitkomst van de procedure. Het is 
inhumaan om hen uit te zetten naar een land waar ze in sommige gevallen nog nooit 
geweest zijn. De metafoor ‘geworteld’ wordt ingezet die impliceert dat de kinderen alleen 
geforceerd nog van het land gescheiden kunnen worden en dat hen schade toegebracht 
wordt wanneer dit gebeurt. 

De PvdA, ChristenUnie en GroenLinks menen dat de huidige procedure onvoldoende 
voorziet in het lot van deze kinderen. Hun lot ligt nu in handen van de minister die met zijn 
discretionaire bevoegdheid schrijnende gevallen alsnog een verblijfsvergunning kan 
toekennen. De oppositiepartijen stellen dat het om teveel gevallen gaat om dit aan de 
discretionaire bevoegdheid van de minister over te laten. Om aandacht te krijgen zijn 
kinderen daarom afhankelijk van belangengroepen of actoren die zich inzetten voor hun 
casus. Er moet een politiek- en mediacircus op gang worden gebracht om aandacht te 
vragen voor elke casus. Dat is schadelijk voor het kind en ook onwenselijk voor het proces. 
Binnen dit frame wordt vaak issue-connectie gemaakt met eerdere casus waarin dit 
gebeurde. Dit gaat in de meeste gevallen om de casus Mauro die het meest recent was en 
de aanleiding vormde voor het Kinderpardon. 

De betrokkenen die geframed worden zijn ten eerste de asielkinderen van wie de toekomst 
op het spel staat. Op de website Kinderpardon.nu worden de asielkinderen als volgt 
beschreven: 'Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de 

                                                 
13 Social media data zijn voor deze casus vanaf 1-2-2012 geanalyseerd. Voor toelichting, zie 3.2. 
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Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het meisje'. Verschillende kinderen worden op TV in 
beeld gebracht of krijgen met foto’s en interviews aandacht in kranten. Middels cijfers 
wordt aangegeven dat het om een relatief kleine groep gaat. Er worden cijfers tussen de 
1000 en 2000 kinderen genoemd. Ten tweede wordt de Nederlandse overheid als 
betrokkene geframed. Binnen dit frame worden zij als verantwoordelijken voor de situatie 
van asielkinderen geframed. Door lange, onduidelijke procedures raken kinderen geworteld 
in Nederland.  

Het Kinderpardon wordt geframed als oplossingsstrategie. Middels een pardon komt er 
duidelijkheid voor de kinderen die al zo lang in onzekerheid zitten en bestaat er regelgeving 
voor toekomstige gevallen. Er wordt gesteld dat een kinderpardon rechtvaardig is omdat 
het niet meer van de willekeur van de verantwoordelijk bewindspersoon af zal hangen of zij 
mogen blijven. Ook wordt het Kinderpardon gepresenteerd als vergoeding die Nederland 
biedt voor de lange asielprocedures. 

Bedreiging: Kinderpardon als bedreiging voor strenge maar rechtvaardige procedure 
Een counterframe dat in de discussie wordt gebracht door de VVD en PVV en wordt 
ondersteund door het advies van de Raad van State framet het Kinderpardon als een 
bedreiging. De probleemdefinitie stelt dat het Kinderpardon zoals dat wordt voorgesteld 
door GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA ongewenst gedrag beloont. Het levert 
rechtsongelijkheid op en lost probleem trage procedures niet op. Daarnaast zal een 
Kinderpardon een ‘aanzuigende werking’ hebben op nieuwe potentiele asielzoekers en hun 
kinderen omdat het een signaal afgeeft van gunstige kansen op toelating. Er wordt een 
issue-connectie gemaakt met het laatste generaal pardon ter bewijs hiervan. Ten slotte 
wordt gesteld dat een Kinderpardon het probleem van schrijnende gevallen die net buiten 
de regels vallen niet zal oplossen. Er zullen altijd grensgevallen blijven.  

De focus ligt binnen dit frame niet op asielkinderen als betrokkenen maar op hele gezinnen 
die op zoek zijn naar asiel. Er wordt gesteld dat van een Kinderpardon niet alleen de 
kinderen profiteren maar ook hun ouders en oudere broers en zussen. In verband met de 
gezinsband mogen zij dan ook in Nederland blijven. De getalsmatige focus op 1000 tot 
2000 kinderen geeft dus een verkeerd beeld. Het gaat om veel grotere aantallen mensen 
die een verblijfsvergunning zouden krijgen. Dit frame stelt hen als bedreiging voor. Er zijn er 
velen die bewust hebben gelogen of de procedures hebben getraineerd om een 
verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Ook zijn er velen die zijn uitgeprocedeerd maar 
weigeren Nederland te verlaten en dus illegaal in Nederland zijn (Nieuwsuur 26-1-2012). 
Niet alleen asielzoekers maar ook mensenhandelaren en asieladvocaten zullen volgens dit 
frame misbruik gaan maken van het kinderpardon (Telegraaf 26-1-2012).  

Het Kinderpardon wordt dus als loze en zelfs bedreigende en schadelijke maatregel 
voorgesteld. In plaats daarvan wordt in sommige gevallen voorgesteld dat snellere 
behandeling van asielaanvragen wel wenselijk zal zijn. Daarmee reageert men op het 
argument uit het human interestframe dat de Nederlandse overheid gewortelde 
asielkinderen zelf gecreëerd heeft. In de meeste gevallen wil men de huidige situatie met 
discretionaire bevoegdheid voor de verantwoordelijk bewindspersoon behouden. Er wordt 
gesteld dat de huidige procedures voldoende voorzien in een rechtvaardige regeling voor 
kinderen door middel van individueel maatwerk. 
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Bestuurlijk frame: Kinderpardon als oorzaak van politiek/bestuurlijk conflict 
Het Kinderpardon wordt daarnaast geframed als onderwerp van politiek conflict. In de 
eerste periode met de mobilisatie door GroenLinks-kamerlid Dibi wordt vanuit dit frame 
gesuggereerd dat het hem helemaal niet om asielkinderen te doen is maar om politieke 
aandacht en politiek gewin. Deze framing wordt ondersteund wanneer bekend wordt dat 
Tofik Dibi lijsttrekker van GroenLinks wil worden. Dit frame komt ook naar voren in stukken 
die benadrukken dat de PvdA en de ChristenUnie niet blij zijn met de acties van Tofik Dibi 
omdat die het politieke proces rond het initiatief-wetsvoorstel onder druk zouden zetten. 
Of het wetsvoorstel steun zal krijgen, hangt volgens mediaberichten voornamelijk af van 
het CDA. De publieke- en media-aandacht die Tofik Dibi voor het plan genereert zou 
schadelijk zijn voor politieke steun van deze regeringspartij.  

Dit bestuurlijke frame van het Kinderpardon groeit in populariteit tijdens de 
Katshuisonderhandelingen waarin het asielbeleid en daarbinnen een mogelijk Kinderpardon 
ter sprake komt. Er wordt in de media bericht over hoe de verschillende coalitiepartijen 
tegenover zo’n Kinderpardon staan. Na de val van het Kabinet en de Tweede 
Kamerverkiezingen van 12-9-2012 wordt de tussentijdse motie van CU en PvdA en de rol 
van het Kinderpardon in de onderhandelingen in de media besproken. Het Kinderpardon 
wordt dan primair geframed als politieke uitruil. De PvdA kon het Kinderpardon in het 
regeerakkoord krijgen in ruil voor de strafbaarstelling van illegaliteit die gewenst werd door 
de PVV. De betrokkenen binnen dit frame zijn dus de verschillende politieke partijen en 
politici en de voorkeuren en belangen die zij hebben.  

Figuur 4.44 Media-aandacht per frame casus Kinderpardon 

 

Actoren en framingstrategieën 

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi  
Tofik Dibi initieert grootschalige media-aandacht voor het Kinderpardon door mobilisatie. 
Hij start een petitie waarmee hij de steun van burgers voor het Kinderpardon mobiliseert en 
in kaart brengt. Hij vraagt bekende Nederlanders om zich voor de petitie uit te spreken. Hij 
gebruikt hun ‘endorsements’ bij de mobilisatie voor handtekeningen. Daarnaast vraagt hij 
GroenLinks-gemeenteraadsfracties om binnen hun gemeenteraden een motie 
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aangekomen te krijgen om de burgemeesters bij minister Leers aan te laten kloppen voor 
een Kinderpardon. Hoewel hij niet daadwerkelijk aan venue-shopping doet, omdat hij er 
geen belang bij heeft om het Kinderpardon op de lokale agenda te krijgen, mobiliseert hij 
hiermee een andere, meer gezaghebbende groep om voor een Kinderpardon te pleiten.  

ChristenUnie Kamerlid Voordewind en PvdA-Kamerleden Spekman en Samsom 
De Kamerleden van het CDA en de PvdA steunen ook het human interestframe van het 
Kinderpardon, maar in tegenstelling tot Tofik Dibi focussen zij meer op de bestuurlijke 
voordelen van zo’n regeling (de oplossingsstrategie van het frame), waar Tofik Dibi met 
name focust op de probleemdefinitie en de betrokken asielkinderen. In tegenstelling tot 
Tofik Dibi probeerden Joel Voordewind en Hans Spekman de media-aandacht voor het 
Kinderpardon middels negatieve feedback (non-respons  en objectivering) beperkt te 
houden. Door persoonlijke gevallen op de achtergrond te houden en niet teveel 
ruchtbaarheid aan het initiatief-wetsvoorstel te geven probeerden zij politieke steun voor 
het Kinderpardon te verkrijgen (Telegraaf 21-12-2011). 

Samsom doet aan attention-shifting en frame-manipulatie  naar aanleiding van het advies 
van de Raad van State. In plaats van toe te geven aan het bedreigingsframe, stelt hij dat er 
een noodzaak voor een regeling bestaat, omdat de discretionaire ruimte van de minister is 
gegijzeld door de PVV en de willekeur van de media. Het gaat volgens hem om teveel 
gevallen om individuele regelingen te kunnen treffen (Nieuwsuur 27-2-2012).  

Raad van State, VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen en later staatssecretaris Fred 
Teeven 
Deze actoren opereren vanuit het bedreigingsframe. Voorafgaand aan de afspraken over 
het Kinderpardon in het regeerakkoord propageerde VVD-Kamerlid Van Nieuwenhuizen dit 
frame actief in de media. Ze deed hierbij aan issue-connectie  met vorige 
pardonregelingen en gebruikte de metafoor aanzuigende werking veelvuldig. In een 
Nieuwsuur-uitzending komt naar buiten dat Cora van Nieuwenhuizen aan mobilisatie 
deed via een oproep aan lokale VVD-fracties om de door Tofik Dibi gemotiveerde 
GroenLinks-moties in gemeenteraden niet te steunen (Nieuwsuur 26-1-2012). Het advies 
van de Raad van State kende meer macht toe aan het frame door het vanuit de rol van 
onafhankelijk adviesorgaan te steunen.  

Opmerkelijk is dat staatssecretaris Teeven na afspraken over het Kinderpardon in het 
regeerakkoord zich nog steeds vanuit het bedreigingsframe uitlaat over het kinderpardon. 
Hij laat in media merken dat hij met tegenzin werkt aan de uitwerking van de regeling en 
probeert deze binnen de gestelde kaders niet te ruimhartig te maken (24-11-2012 
Nieuwsuur).  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Het Kinderpardon begon met het initiatiefwetsvoorstel namens de PvdA en CU. Dit voorstel 
werd in de luwte van politiek en media gemaakt en voor advies naar de Raad van State 
gestuurd. Het idee van een Kinderpardon leefde op sommige momenten in vragen tijdens 
Kamerdebatten namens GroenLinks, die actie voor het Kinderpardon in de media waren 
gestart in december 2011 (Vragenuur 13-12-2011). Op 27-2-2012 sturen Kamerleden 
Samsom en Voordewind een gewijzigd wetsvoorstel naar de Tweede Kamer naar 
aanleiding van het advies van de Raad van State. Hoewel het voorstel gewijzigd is, is het 
human interestframe niet vervangen. In een motie van 28-2-2012 roepen GroenLinks, 
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PvdA, CU, SP en D66 op tot behandeling van het wetsvoorstel, maar deze motie wordt 
door de coalitiepartijen en gedoogpartner verworpen.  

In debatten, moties en Kamervragen proberen GroenLinks, CU en PvdA de geesten rijp te 
maken voor dit een Kinderpardon. Hierbij wordt soms nadrukkelijk afstand genomen van 
de titel ‘Kinderpardon’ om tegemoet te komen aan het counter-frame (e.g. 
Dertigledendebat 28-2-2012). Tijdens een algemeen overleg van de commissie Veiligheid 
en Justitie over de stroomlijning en asiel minderjarigen worden verschillende moties in de 
richting van een Kinderpardon ingediend (3-7-2012, week 27). Er wordt echter geen 
politieke window of opportunity voor het Kinderpardon gevonden onder het Kabinet Rutte 
I. Pas na de val van dit kabinet en de Tweede Kamerverkiezingen van 12-9-2012 wordt eerst 
een motie aangenomen tot tijdelijke opschorting van uitzetting van asielkinderen en 
vervolgens in het regeerakkoord een kinderpardon-regeling uit onderhandeld (week 37-44). 
Wetgeving wordt eind 2012 voorbereid en op 30-1-2013 wordt de Vreemdelingenwet 
aangepast. Dit is de beleidsimpact die de mediaberichtgeving heeft gehad in deze casus.  

Figuur 4.45 Aandacht op politieke agenda casus Kinderpardon 
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4.16 Nieuwe au pairregeling 
Verloop media-aandacht 
Op 12-9-2014 (week 37) kondigden toenmalig staatssecretaris Teeven en minister Asscher 
middels een brief aan de Tweede Kamer een nieuwe regeling voor au pairs aan. Dit doen 
zij op basis van de uitkomsten van het WODC rapport ‘Au Pairs in Nederland: Culturele 
uitwisseling of Arbeidsmigratie?’ (1-4-2014). Au pairs mogen volgens de huidige regeling 
dertig uur per week voor hun gastgezin werken en het WODC onderzoek constateerde dat 
deze limiet vaak overschreden wordt. Volgens staatssecretaris Teeven en minister Asscher 
komt de primaire doelstelling van de au pairregeling – culturele uitwisseling – hiermee in 
het gedrang. Daarom stellen ze voor dat au pairs in Nederland per 1-7-2015 nog maximaal 
20 uur per week en 4 uur per dag mogen werken. Ook moet het gastgezin een cursus 
Nederlands voor de au pair betalen. Daarnaast moet er strengere controle komen op de 
naleving van de au pairregeling en moeten gastgezinnen een ‘bewustverklaring’ tekenen. 
Dit laatste is een verklaring waarin gastgezinnen verklaren dat ze zich bewust zijn van het 
culturele karakter van de au pairregeling. 

Dit voorstel stuit op kritiek uit de Tweede Kamer (regeringspartij VVD en oppositiepartijen 
D66 en CDA) en van gastgezinnen en de branchevereniging voor au pairbureaus. Er lijkt 
geen Kamermeerderheid voor het voorstel te bestaan. Op 7-10-2014 (week 41) wordt een 
deel van het voorstel ingetrokken. De verlaging van het maximale aantal werkuren en de 
verplichte cursus Nederlands vervallen. Het strengere toezicht op naleving van de huidige 
regelgeving en de ‘bewustverklaring’ blijven gehandhaafd. De au pairregeling wordt over 
twee jaar geëvalueerd.  

De media-aandacht laat twee pieken zien: na de aankondiging van de plannen (week 
37/38) en rond de terugtrekking van de plannen (week 41). 

Figuur 4.46 Aandacht per mediatype casus Nieuwe au pairregeling 
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Frame-analyse 

Human Interestframe: Au pairregeling is gericht op culturele uitwisseling 
Een eerste frame dat wordt onderscheiden is de framing van het beleidsvoorstel door de 
betrokken bewindspersonen minister Asscher en staatssecretaris Teeven. Dit frame legt de 
nadruk op de arbeidspositie van au pairs in Nederland en betreft daarom een ‘human 
interestframe’. Er zijn ook elementen te herkennen van een bestuurlijk frame in het causale 
narratief: wanneer een te groot beroep op au pairs gedaan wordt, zouden zij onder de 
regeling voor arbeidsmigranten moeten vallen met alle beperkingen van dien.  

De positie van au pairs in Nederland wordt als probleem gedefinieerd. Au pairs verrichten 
zwaar werk en werken vaak meer uren dan de wettelijk toegestane 30 uur per week. Deze 
framing uit de brief aan de Tweede Kamer wordt door verschillende media overgenomen. 
Sommige mediaberichten vullen dit aan met voorbeelden van financiële uitbuiting van au 
pairs. Au pairs worden ingezet als full time oppas of huishoudster (NRC Handelsblad 15-9-
2014). Au pairs zijn volgens dit frame een kwetsbare groep en lopen risico op uitbuiting en 
misstanden.  

De causale motivatie behorend bij dit frame stelt dat het doel van de au pairregeling het 
stimuleren van culturele uitwisseling betreft. Het werk moet van bijkomende aard zijn. De 
huidige situatie komt culturele uitwisseling in het gedrang omdat zij door het vele werk 
geen tijd hiervoor overhouden. Dit frame redeneert dat au pairs geen alternatief mogen zijn 
voor kinderopvang of een schoonmaakster. Dan zouden au pairs onder de regelgeving 
voor arbeidsmigratie moeten vallen en hebben ze bijvoorbeeld recht op minimumloon.  

De belangrijkste betrokkenen die binnen dit frame aandacht krijgen zijn de au pairs zelf die 
te veel moeten werken en te weinig mogelijkheid krijgen voor culturele uitwisseling. Zij 
worden meestal als groep genoemd en krijgen binnen dit frame geen gezicht. Ze worden 
beschreven aan de hand van statistische gegevens uit het WODC onderzoeksrapport zoals 
het aantal au pairs in Nederland en het aantal uren dat zij werken. In sommige 
mediaberichten worden Filipijnse au pairs opgevoerd als groep die vaak wordt uitgebuit 
(Volkskrant 18-9-2014).  

De voorgestelde beleidswijzigingen van staatssecretaris Teeven en minister Asscher 
vormen de oplossingsstrategie. Deze maatregelen worden binnen dit frame als een gunst 
naar de au pairs toe gepresenteerd: au pairs hoeven of mogen minder werken (AD 13-9-
2014). 

Bestuurlijk frame: Nieuwe regels zijn onnodige regelzucht en betutteling 
Het counterframe in de discussie is een bestuurlijk frame. De reactie op het voorstel is 
gebaseerd op andere vooronderstellingen en redeneert niet vanuit de positie van au pairs 
in Nederland. Dit frame redeneert dat het beleidsvoorstel een voorbeeld is van onnodige 
regelzucht en betutteling. De minister en staatssecretaris houden zich bezig met een ‘niet 
bestaand probleem’ (Elsevier 20-9-2014). Ter ondersteuning van dit frame wordt issue-
connectie gemaakt naar andere beleidsgebieden waarin de overheid juist een einde wil 
maken aan een overschot aan regelgeving.  

Het causale narratief binnen dit frame is dat de huidige situatie naar tevredenheid is van 
zowel gastgezinnen als au pairs zelf. Beide groepen worden in verschillende 
mediaberichten aan het woord gelaten. Ze stellen dat de au pairregeling een aantrekkelijke 
regeling is voor beide partijen en verwachten dat de nieuwe regeling dit zal ondergraven. 
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Bemiddelingsbureaus schetsen dat de nieuwe regelgeving het einde van het fenomeen au 
pair zal betekenen (Volkskrant 18-9-2014). Au pairs en gastgezinnen moeten zelf de vrijheid 
houden om werkafspraken te maken. Hulp van au pairs is onmisbaar voor veel gezinnen. 
Ze worden niet alleen aangenomen voor culturele uitwisseling maar met name voor hulp 
bij de verzorging van de kinderen. Minder werkuren voor au pairs zou slecht zijn voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Het zal gastgezinnen de richting van illegale au pair 
netwerken opsturen. De maatregelen zullen daarmee het tegenovergestelde effect 
bereiken. 

Bemiddelingsbureaus stellen dat de nieuwe regeling niet realistisch te handhaven is 
(Telegraaf 17-9-2014). De werkzaamheden van au pairs zijn heel divers en daarom is het 
moeilijk te definiëren en vastleggen hoeveel uren ze maken. Er bestaat een dunne lijn 
tussen wat als werk en als vrije tijd gedefinieerd kan worden door het huiselijke karakter van 
de werkzaamheden. Een au pair draait mee in het leven van een gezin. Ook werktaken 
creëren participatie in de Nederlandse samenleving en brengen dus culturele uitwisseling 
mee. Teveel vrije tijd voor au pairs is niet wenselijk. Op afstand van hun familie zullen ze 
zich vervelen. De Volkskrant (18-9-2014) schrijft over mogelijke ‘hang au pairs’ als variatie 
op ‘hangjongeren’.  

Zowel de au pairs als de gastgezinnen worden binnen dit frame als betrokkenen geframed. 
De oplossingsstrategie benadrukt het succes van de huidige regelgeving: het is een win-
win situatie voor au pairs en gastgezinnen. Gastgezin en au pair moeten zelf de vrijheid 
behouden om werkafspraken te maken. De nieuwe regelgeving moet volgens dit frame de 
prullenbak in. Er zijn sinds de Kamervragen in 2012 die leidden tot het WODC-onderzoek 
en het huidige beleidsvoorstel al aanpassingen gedaan in de Wet Modern Migratiebeleid 
van 2013 over het aannemen van een au pair: Au pairbureaus moeten erkend worden door 
de IND. Daarnaast heeft een Bulgaarse au pair een rechtszaak aangespannen en 
gewonnen toen ze werd uitgebuit. Dit laat zien dat de analyse en adviezen van het WODC 
reeds ingehaald zijn door de werkelijkheid. Er kan wel gedacht worden aan strenger 
controle op de naleving van de huidige regelgeving.  

Figuur 4.47 Media-aandacht per frame casus Nieuwe au pairregeling 
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Actoren en framingstrategieën 

Bewindspersonen Asscher en Teeven 
Bij de presentatie van het WODC-rapport en de aankondiging van de nieuwe au 
pairregeling introduceren minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Teeven 
van Veiligheid en Justitie het human interestframe. Ze doen hiermee aan frame-
manipulatie. In de media wordt dit frame gedramatiseerd met voorbeelden van uitbuiting 
en misstanden (NRC Handelsblad 15-09-2014).  

Brancheorganisatie van au pairbureaus Bonapa, D66- en VVD-Kamerleden 
Het bestuurlijke frame wordt als counterframe in de media geïntroduceerd door voorzitter 
van de brancheorganisatie van au pairbureaus Bonapa Huub van Beusekom, en politici van 
met name D66 (Steven van Weyenberg) en VVD (Malik Azmani). Zij doen aan venue-
shopping om hun frame op de beleidsagenda te zetten en maken gebruik van issue-
connectie wanneer zij wijzen op andere beleidsgebieden waarin de overheid juist een 
einde wil maken aan een overschot aan regelgeving. 

Au pairs en gastgezinnen 
In verschillende mediaberichten krijgen au pairs en gastgezinnen zelf het woord om hun 
mening over de nieuwe regelgeving te geven. Zij verdedigen vrijwel uitsluitend het 
bestuurlijke frame. Hierbij wordt gebruik gemaakt van personificatie .  

Politieke agenda en beleidsimpact 
Op 12-9-2014 presenteren minister Asscher en staatssecretaris Teeven hun beleidsvoorstel 
aan de Tweede Kamer, gebaseerd op het human interestframe. Dit leidt tot relatief weinig 
aandacht op de politieke agenda. Op 16-9-2014 (week 38) stelt VVD-kamerlid vanuit het 
bestuurlijke frame Kamervragen. Kritiek op het beleidsvoorstel komt dus vanuit de eigen 
partij van de staatssecretaris. Op 7-10-2014 (week 41) informeren de minister en 
staatssecretaris de Tweede Kamer per brief dat ze een aantal van de beleidswijzigingen niet 
door zullen zetten. In hun motivatie hiervoor noemen ze de reacties van meerdere 
Kamerfracties en de branchevereniging Bonapa. In beantwoording van de Kamervragen 
van VVD-Kamerlid Azmani verwijzen ze naar deze brief waarin de maatregelen worden 
heroverwogen (13-10-2014). Hierna eindigt de aandacht voor de casus op de politieke- en 
beleidsagenda. In deze casus is in week 41 beleidsimpact door mediaberichtgeving te zien. 
Toen werd bekendgemaakt dat de voorgenomen beleidswijzigingsen niet niet worden 
doorgezet.  

Figuur 4.48 Aandacht op politieke agenda casus Nieuwe au pairregeling 
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5. VERGELIJKENDE ANALYSE  
 

Op basis van de bevindingen zoals gepresenteerd voor alle zestien casus in hoofdstuk 4, is 
een kwalitatieve vergelijkende analyse gedaan.14 Deze is gestructureerd aan de hand van de 
vier onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1. Daarbij staan de volgende vier 
concepten centraal: patronen van media-aandacht, framing, actoren en hun 
framingstrategieën, en beleidsimpact.  

1. Patronen van media-aandacht: Welke typen casus genereerden veel en/of langdurige 
media-aandacht en welke niet? 

2. Frames: In welke typen casus worden migranten(groepen) geframed als slachtoffer, 
bedreiging of anderszins? 

3. Framingstrategieën: Welke actoren zijn hoofdrolspelers in mediaberichtgeving rond het 
vreemdelingenbeleid en hoe verhouden zij zich tot bepaalde frames en tot elkaar? 

4. Beleidsimpact: Welke mediatactieken slagen in het agenderen van bepaalde issues en 
frames? 

 

5.1 Patronen van media-aandacht 
Kwantiteit van media-aandacht 
In de casus zijn verschillende patronen van media-aandacht aangetroffen. Wat betreft de 
mate van media-aandacht is dit mede het gevolg van de casus-selectie. Wij hebben 
strategisch casus geselecteerd die meer en minder media-aandacht hebben ontvangen. 
Op basis van de gemeten hoeveelheid aandacht in traditionele media is uiteindelijk de 
casusmatrix definitief ingevuld. Figuur 5.1 geeft de kwantiteit van media-aandacht per casus 
in traditionele en social media weer voor de eerste 26 weken vanaf aanvang van de casus. 
De casus zijn gerangschikt van meeste aandacht in traditionele media (Polenmeldpunt) tot 
minste aandacht in traditionele media (Terugkeer asielzoekers naar Rwanda en Burundi ). 
Appendix E biedt een cijfermatig overzicht van de hoeveelheid media-aandacht per casus.  

Bij het lezen van de grafiek moet met een aantal factoren rekening gehouden worden. Ten 
eerste zijn er vier casus die niet voor 26 weken gevolgd zijn omdat zij recent plaats hebben 
gevonden en het moment van dataverzameling eerder plaatsvond (19 tot 21 weken). Dit 
betreft Opvang asielzoekers Oranje ; Opvang Asielzoekers IJsselhallen ; Abdul Ghafoor 
Ahmadzai; en Nieuwe au pairregeling . Zoals de analyses per casus laten zien is de media-
aandacht voor deze casus binnen de gemeten periode reeds grotendeels verstomd. 
Daarom verwachten wij dat de kwantiteit van media-aandacht na 26 weken niet veel zal 
verschillen van de kwantiteit die is weergegeven in de grafiek. Voor de casus Abdul 
Ghafoor Ahmadzai  weten we dat er in april 2015 kortstondig hernieuwde aandacht voor 
de casus ontstond toen bekend werd dat hij een verblijfsvergunning krijgt. Deze media-
aandacht valt buiten de periode van 26 weken.  

Ten tweede is de hoeveelheid social media-aandacht weergegeven in de grafiek voor de 
minst recente casus Mauro Manuel  en Kinderpardon niet vergelijkbaar met de social 
media-aandacht van de latere casus. De social media tool die gebruikt is voor 
dataverzameling heeft per 1-2-2012 zijn processen aangepast waardoor de tool vanaf die 

                                                 
14 In dit hoofdstuk wordt er naar de casus terugverwezen door de titel dikgedrukt in de zin weer te geven.  
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dag veel groter volume aan data is gaan verzamelen (zie 3.2). Dit brengt met zich mee dat 
de kwantiteit van social media data voor Mauro Manuel die is weergegeven een zeer 
beperkte steekproef vormt die niet in kwantiteit vergeleken kan worden met de 
steekproeven van social media data die verzameld is voor de andere casus. Voor 
Kinderpardon is per 1-2-2012 gestart met het verzamelen van social media data terwijl de 
verzameling van traditionele media reeds in december 2011 is aangevangen. 

Figuur 5.1 Kwantiteit media-aandacht in traditionele en social media (gedurende 26 weken) 

 

Op basis van dit overzicht kunnen we vaststellen dat Polenmeldpunt, Mauro Manuel , 
Eritrese asielzoekers  en Aleksandr Dolmatov  in de eerste 26 weken na aanvang van 
aandacht in traditionele media kwantitatief de meeste aandacht hebben verkregen. 
Terugkeer asielzoekers naar Rwanda en Burundi , Nieuwe regelgeving au pairs , Dennis 
Butera en Nareisprocedure asielkinderen  ontvingen relatief weinig media-aandacht. Wat 
betreft het type casus valt hier geen conclusie aan te verbinden omdat er zowel individuele 
als abstracte casus met veel en weinig media-aandacht zijn geselecteerd. Het lijkt er op dat 
de casus die veel politieke aandacht kregen en waar de framingstrategie personificatie 
veelvuldig werd toegepast ook veel media-aandacht krijgen. Deze factoren worden 
meegenomen in de QCA analyse verderop in deze paragraaf. 

Kwantiteit van media-aandacht: verhouding traditionele en social media 
Een tweede aspect van patronen van media-aandacht is de hoeveelheid aandacht in 
traditionele media in verhouding tot de hoeveelheid aandacht in social media. Over het 
algemeen correleren de hoeveelheden aandacht in traditionele en social media sterk 
(Pearson=0.90; p<0.01). De hoeveelheid traditionele media-aandacht maakt gemiddeld 
3,1% uit van de totale hoeveelheid media-aandacht per casus (zie Appendix E). Een aantal 
casus wijkt van dit gemiddelde af. Ten eerste zijn dit Code Oranje (10,1%), Nieuwe 
regelgeving au pairs  (7,4%) en Terugkeer asielzoekers naar Rwanda en Burundi  (5,3%). 
Deze casus ontvangen relatief veel aandacht in traditionele media. Deze casus betreffen 
alle drie (beleids)voorstellen die in de media abstract en technisch geframed werden aan 
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de hand van bestuurlijke frames. Dergelijke casus zijn minder voorkomend op social media 
omdat het algemeen publiek zich hier wellicht minder een voorstelling van kan maken.  

Voor het Kinderpardon zien we dat – hoewel de dataverzameling van social media een 
kortere periode betrof ten opzichte van de dataverzameling van traditionele media – er 
verhoudingsgewijs veel social media-aandacht bestaat. Het aandeel traditionele media-
aandacht voor deze casus betrof 0,6%. Voor Abdul Ghafoor Ahmadzai  is dit eveneens 
0,6% en voor de Vluchtkerk 1,0%. In alle drie de casus overheerste een human 
interestframe en vond er mobilisatie op social media plaats. Deze factoren lijken bij te 
dragen aan de populariteit van onderwerpen op social media. In deze gevallen had online 
mobilisatie het gewenste effect. Dit is echter niet altijd het geval: voor Dennis Butera werd 
ook een online petitie gestart, maar bleef de social media-aandacht ten opzichte van de 
traditionele media-aandacht gering. 

Duur van media-aandacht 
Een derde aspect van ‘patronen van media-aandacht’ betreft de duur van de media-
aandacht. Figuur 5.2 geeft het aantal weken dat er traditionele media-aandacht voor de 
casus bestond, binnen de eerste 26 weken van de casus weer. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat media-aandacht in de meeste gevallen geen aaneengesloten periode betreft, 
maar onderbroken is door periodes van media-stilte. Deze weken zijn niet meegenomen in 
de telling. Een nieuw incident gerelateerd aan de casus doet de aandacht op een later 
moment weer opleven. De duur en kwantiteit van media-aandacht zoals weergegeven in 
Figuur 5.1 en Appendix E hangen sterk met elkaar samen. Statistische analyse toont dat de 
correlatie tussen deze twee variabelen hoog is (Pearson=0.69; p<0.01). We concluderen 
dat casus die veel media-aandacht krijgen, doorgaans ook media-aandacht voor een 
langere periode genereerden en vice versa.  

Figuur 5.2 Duur van media-aandacht in weken (eerste 26 weken) 
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Een tweede piek in media-aandacht werd vaak veroorzaakt door politieke aandacht voor 
de casus, bijvoorbeeld tijdens een Kamerdebat of Kabinetsformatie. Bij Aleksandr 
Dolmatov leidden de uitkomsten van het onderzoeksrapport van de inspectie Veiligheid en 
Justitie naar de zaak tot politieke agendering en een tweede, grotere piek in media-
aandacht. Bij het Kinderpardon leverde de Kabinetsformatie van Kabinet Rutte II tot nieuwe 
aandacht voor de casus omdat draagvlak ontstond om het initiatief wetsvoorstel in het 
regeerakkoord op te nemen. Bij het Polenmeldpunt volgde een nieuwe piek in aandacht 
door het uit de fractie stappen van PVV-Kamerlid Brinkman. Hierbij uitte hij zich kritisch op 
de lancering van het Polenmeldpunt. Ook veranderingen op de beleidsagenda leveren 
hernieuwde media-aandacht op die de duur van de casus verlengt. Dit was bijvoorbeeld 
aan de orde bij Opvang asielzoekers in Oranje  en Abdul Ghafoor Ahmadzai . We zien dus 
dat veranderingen in de beleidsbenadering van de kwestie hernieuwde media-aandacht 
opleveren. De duur van media-aandacht correspondeert in dat opzicht met patronen van 
aandacht op de politieke- en beleidsagenda. Politieke agendering wordt in de QCA analyse 
verderop in deze paragraaf meegenomen. 

Verklarende configuraties van condities van media-aandacht 
Wanneer kunnen we verwachten dat een kwestie die speelt op het terrein van 
vreemdelingenbeleid veel media-aandacht krijgt? In 3.4 is een aantal voorwaarden 
benoemd die mogelijk een verklaring bieden voor een grote mate van media-aandacht. 
Naar verwachting leveren casus gekenmerkt door frame contestatie, politieke agendering 
en personificatie een grotere mate van media-aandacht op. Middels QCA wordt 
onderzocht of bepaalde combinaties van deze factoren inderdaad tot een grote mate van 
media-aandacht leiden. Media-aandacht is geoperationaliseerd als een combinatie van 
kwantiteit en duur van media-aandacht.  

De uitkomst van deze analyse is weergegeven in tabellen in appendix G. De tabel laat zien 
dat veel media-aandacht ontstaat als de combinatie van alle drie de factoren voorkomt. 
Wanneer de conditie ‘personificatie’ ontbreekt, levert dit een tegenstrijdige uitkomst op: het 
leidt bij alle genoemde casus behalve het Kinderpardon tot veel media-aandacht. Het 
Kinderpardon was inderdaad een grensgeval als het gaat om de score van media-
aandacht. De media-aandacht was wel van lange duur, maar de hoeveelheid betrof net 
geen 50 artikelen in traditionele media gedurende de eerste 26 weken. Volgens de 
principes van QCA kunnen we op basis van deze verklaring de casus buiten beschouwing 
laten in de analyse. Dit zou betekenen dat de factor personificatie geen noodzakelijke 
conditie is in het verklaren van media-aandacht voor casus rond het vreemdelingenbeleid. 
Wanneer een casus gekenmerkt wordt door frame contestatie en politieke agendering, zal 
de casus veel media-aandacht krijgen, ongeacht of er ook persoonlijke beelden en 
verhalen van vreemdelingen naar buiten worden gebracht. De dekkings-scores laten zien 
dat media-aandacht in belangrijker mate wordt verklaard door frame contestatie dan 
politieke agendering (Appendix G). De aanwezigheid van verschillende frames in de media 
waarvan niet één de beeldvorming domineert, is een belangrijkere verklaring van media-
aandacht dan aandacht voor de casus op de politieke agenda. Deze factoren komen wel 
vaak in in combinatie voor. Terwijl de strategie van personificatie regelmatig wordt ingezet, 
blijkt dit geen noodzakelijke factor om media-aandacht voor een casus gerelateerd aan het 
vreemdelingenbeleid te krijgen. Dit laatste is waarschijnlijk wel belangrijk om een de 
aandacht voor een bepaald frame – in de meeste gevallen het human interestframe - in de 
mediaberichtgeving te vergroten.  

Wanneer een gepersonifieerde casus op de politieke agenda staat, maar één frame in de 
media domineert, zien we dat de mate van media-aandacht varieert. Bij Mauro Manuel , 
Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam  en de Vluchtkerk leidt dit 
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wel tot veel media-aandacht. Bij de casus Abdul Ghafoor Ahmadzai  en de casus Dennis 
Butera leidt dit niet tot veel media-aandacht. Het lijkt er op dat dit verschil te maken heeft 
met het plaatsvinden van beleidsimpact. Bij Abdul Ghafoor Ahmadzai en Dennis Butera  
werd er relatief snel de toezegging gedaan dat de zaak opnieuw bekeken zou worden. Dit 
opende de mogelijkheid om alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen en dit werd in 
beide casus alsnog gedaan. Niet verrassend doet toegeven aan het dominante 
counterframe in de media de media-aandacht afnemen. Bij de casus Vluchtkerk en 
Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam  hield de staatssecretaris 
van begin af aan sterk aan zijn standpunt vast en bood geen opening voor 
beleidsverandering. Bij Mauro Manuel zegde minister Leers in eerste instantie toe om het 
dossier opnieuw te bekijken maar hij kwam daarbij niet tot een andere beoordeling van de 
zaak. Pas na dit besluit ontstond de grootste piek in media-aandacht. Wanneer 
beleidsimpact uitblijft, blijven tegenstanders media-aandacht voor de kwestie vragen en 
bleef media-aandacht bestaan. Dit was mogelijk bij Abdul Ghafoor Ahmadzai  en Dennis 
Butera ook gebeurd wanneer de staatssecretaris uiteindelijk geen verblijfsvergunning had 
toegekend. 

Zoals in hoofdstuk 2.4 ook besproken is, wijst eerder onderzoek erop dat de relatie tussen 
politieke aandacht en media-aandacht wederzijds is: politieke aandacht voor een casus kan 
media-aandacht genereren, maar media-aandacht kan ook leiden tot politieke agendering. 
In ons onderzoek zien we beide gebeuren wanneer we letten op verwijzingen in de media 
en politiek. In Kamervragen en in mindere mate in Kamerdebatten wordt verwezen naar 
mediaberichtgeving over een casus als aanleiding om een onderwerp te agenderen. 
Anderzijds is politieke aandacht, en dan met name een politiek conflict over een casus een 
belangrijke aanleiding voor media-aandacht. Het lijken elkaar versterkende processen te 
zijn waarbij aandacht op de ene agenda een legitimatie vormt voor aandacht op de andere.  

 

5.2 Dominante frames 
De tweede onderzoeksvraag richtte zich op de vraag welke frames dominant zijn in de 
mediaberichtgeving rond de geselecteerde casus. Zoals gesteld in het theoretische kader, 
behelst beeldvorming meer dan de patronen van aandacht. Juist het perspectief van 
framing stelt de onderzoeker in staat om te analyseren hoe zich binnen deze patronen van 
aandacht specifieke probleemdefinities, oplossingsrichtingen en causale narratieven 
manifesteren. In dit onderzoek is hiertoe onderscheid gemaakt naar een viertal master-
frames: human interest, bedreiging, bestuurlijk en economisch (zie 2.4).  

Dominante media-frames 
Figuur 5.3 visualiseert welk master-frame dominant (het meestvoorkomend) was in de 
mediaberichtgeving per casus (zie appendix F voor de volledige data over frames per 
casus). Wat allereerst opvalt, is dat het economische frame in geen enkele casus dominant 
was. Het economische frame zien we alleen terug in de mediabeeldvorming rond Code 
Oranje en Opvang Asielzoekers Oranje . In de meeste casus die onderzocht zijn zien we 
dat economische argumenten zoals wie er profiteren van en wie benadeeld worden bij 
immigratie geen eigenstandig frame vormen maar een klein onderdeel uitmaken van een 
breder frame, bijvoorbeeld van een bestuurlijk frame of bedreigingsframe. Slechts bij twee 
casus treffen we een frame aan dat louter op economische argumenten focust. Dit frame 
is vervolgens niet dominant in de mediabeeldvorming. Het marginale voorkomen van het 
economische frame in mediabeeldvorming rond het vreemdelingenbeleid duidt er niet op 
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dat economische argumenten afwezig zijn, maar dat ze vaak gebruikt worden ter 
ondersteuning van een breder frame.  

Figuur 5.3 Dominante frames in media-aandacht per casus (human interestframe; 
bedreigingsframe; bestuurlijk frame) 
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Daarnaast treffen we in mediaberichtgeving rond casus die concrete en zichtbare 
individuen of groepen betreffen vaak een dominant human interestframe in de 
mediabeeldvorming aan. Dit geldt in de eerste plaats voor de vier individuele casus en voor 
LHBT-asielzoekers uit Oeganda  en Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum 
Rotterdam. Een uitzondering zijn Terugkeer van asielzoekers naar Burundi en Rwanda  
en Eritrese asielzoekers . Deze casus werden in de media geïntroduceerd door de 
staatssecretaris en hierbij kreeg een human interestframe minder aandacht. De Vluchtkerk 
en het Kinderpardon zijn uitzonderingen omdat het respectievelijk een meer abstract 
fenomeen en wetsvoorstel betreft maar alsnog de human interestframing overheerste. Bij 
de Vluchtkerk verwachten wij dat de dominantie van het human interestframe niet alleen 
te maken had met de personificatie van de groep asielzoekers ‘We are here’ maar ook met 
de brede groep vrijwilligers en sympathisanten die zich voor de zaak inzetten. Bij de casus 
Kinderpardon overheerst het human interestframe slechts minimaal en alleen als gevolg 
van de dominantie van dit frame in social mediaberichten. In traditionele 
mediaberichtgeving overheerst bestuurlijke framing. De dominante human interestframing 
op social media is mede het gevolg van de online petitie en andere vormen van actie (zoals 
steun van bekende Nederlanders) die zijn gestart door GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi. 

De analyses van de casus waarin het human interestframe dominant is, tonen dat het 
belangrijkste counterframe in de mediaberichtgeving vaak een bestuurlijk frame vanuit de 
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overheid is (Appendix F). Dit creëert in de mediaberichtgeving een beeld van David tegen 
Goliath, ofwel het individu tegen het systeem (cf. Ihlen & Thorbjørnsrud 2014). Een 
individuele asielzoeker of groep asielzoekers doet volgens het human interestframe een 
moreel appèl bij de overheid en roept empathie op voor de menselijke consequenties van 
het immigratie- en asielbeleid. In het bestuurlijke counterframe wordt vervolgens de 
individuele aspecten ontkend en worden zij als één van de vele abstracte casus geframed. 
Dit komt vaak uiteindelijk ten goede aan de populariteit van het human interestframe dat 
zich kritisch toont ten opzichte van de bestuurlijke framing van de overheid.  

Casus die meer abstracte fenomenen of beleidsvoorstellen betreffen worden in de meeste 
gevallen gekenmerkt door dominantie van een bestuurlijk frame. Uitzonderingen zijn de 
eerder genoemde casus Kinderpardon en Vluchtkerk. In sommige casus is het dominante 
bestuurlijke frame in de media het beleidsframe van de verantwoordelijke bewindspersoon. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Eritrese asielzoekers , Code Oranje en Terugkeer van 
asielzoekers naar Rwanda en Burundi. In andere casus waaronder Opvang asielzoekers 
in Oranje, Nareis-procedure asielkinderen  en Nieuwe au-pairregeling  is het dominante 
bestuurlijke frame afkomstig van belanghebbenden uit de samenleving. Wanneer de 
overheid een nieuw besluit aankondigt, wordt hier vaak in bestuurlijke termen op 
gereageerd om aanpassing van het besluit te vragen. Bij Opvang asielzoekers in Oranje 
wordt de aantallen asielzoekers, het type asielzoekers en vraagstukken als overlast en 
voorzieningen ter discussie gesteld. Er wordt niet tegen de opvang als geheel geageerd, 
maar op bestuurlijke wijze mee gediscussieerd. Bij de Nareis-procedure asielkinderen  en 
Nieuwe au-pairregeling worden perverse effecten van beleid aan de kaart gesteld en 
wordt gevraagd om beleidsverandering.  

Ten slotte zien we dat in drie casus een bedreigingsframe het dominante frame vormt. In 
die gevallen is ook sprake is van relatief veel media-aandacht. Dit duidt erop dat het 
bedreigingsframe veel media-aandacht genereert. Daarnaast zien we dat het 
bedreigingsframe niet als dominant frame voorkomt in casus waarin een individuele 
vreemdeling of groep een gezicht heeft gekregen. In dergelijke casus komt een 
bedreigingsframe soms sporadisch voor in lezersbrieven, ‘voxpop’ en op social media, 
maar wordt dit niet breed gedeeld in mediaberichtgeving. Het bedreigingsframe is alleen 
dominant in mediaberichtgeving wanneer de casus een abstracter fenomeen of voorstel 
betreft.  

Voorts is opvallend dat in alle casus behalve de casus Kinderpardon het dominante master-
frame in traditionele media gelijk is aan het dominante master-frame in social media. Dit is 
een indicatie van frame convergentie tussen traditionele en social media. Alleen bij het 
Kinderpardon zien we dat waar in traditionele media het bestuurlijk frame overheerst, in 
social media juist het human interestframe overheerst. Over het algemeen zien we dat het 
human interestframe een groter aandeel van de social mediabeeldvorming uitmaakt bij 
casus waar het human interestframe dominant is (zie appendix F).  

Frame contestatie of eenduidige framing  
Vervolgens kan er een analyse gemaakt worden van de mate waarin sprake is van 
eenduidige framing in de mediabeeldvorming waarin één frame verreweg het meest 
voorkomt, of dat er juist sprake is van een situatie waarin verschillende frames om 
aandacht strijden en er niet één dominant is. In dat laatst geval is de framing van het issue 
nog controversieel en is er sprake van frame contestatie. In de QCA-analyse hebben we 
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frame contestatie geoperationaliseerd als casus waarin het dominante issue-frame in 
minder dan 50% van de mediaberichten aanwezig was.  

Figuur 5.4 laat zien dat casus met veel media-aandacht niet altijd samengaan met frame 
contestatie. De QCA analyse toont inderdaad dat frame-contestatie alleen gepaard gaat 
met veel media-aandacht wanneer er ook politieke agendering heeft plaatsgevonden. 
Controverse rond een casus alleen is niet voldoende om media-aandacht te genereren. 
Pas wanneer deze controverse ook gereflecteerd wordt op de politieke agenda, leidt dit tot 
veel media-aandacht. Daarnaast zien we dat met name abstracte casus met weinig media-
aandacht gekenmerkt worden door frame contestatie. Wellicht laten meer abstracte casus 
die nog niet veel media-aandacht hebben opgebouwd meer ruimte tot verschillende 
interpretaties van het issue.  

Figuur 5.4 Mate van frame contestatie veel / weinig  
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Frame-veranderingen 
Aan de hand van annotatie van het dominante frame per media-bericht en de weergave 
van frame-prevalentie gedurende de loop van de tijd per casus (zie grafieken ‘media-
aandacht per frame’ in hoofdstuk 4) kan een analyse gemaakt worden van veranderingen in 
mediabeeldvorming per casus. Figuur 5.5 geeft weer bij welke casus het dominante frame 
gedurende de media-aandacht is veranderd en bij welke casus het dominante frame 
constant is gebleven. Bij sommige casus was er onvoldoende media-aandacht gedurende 
meerdere weken om een frame-verandering vast te stellen (LHBT-asielzoekers Oeganda ) 
of is er geen duidelijke omslag in frame-dominantie te herkennen (Vluchtkerk, Opvang 
asielzoekers in Oranje) . Bij de Opvang asielzoekers in Oranje was er weliswaar geen 
verandering van dominant frame te herkennen, maar werd in het verloop van de casus 
door nieuwe informatie een nieuw, economisch frame geïntroduceerd.  
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Figuur 5.5 Frame-verandering wel / niet / onduidelijk in wit. Casus waarin beleidsimpact 
plaatsvond dikgedrukt 
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Frameverandering in de mediabeeldvorming rond een casus hangt niet samen met 
beleidsimpact waarbij een verandering van frame op de beleidsagenda heeft 
plaatsgevonden. Beleidsimpact betreft dan ook vaak een verandering waarbij het 
beleidsframe convergeert met het dominante frame in de media. Kwalitatief kunnen wij 
frame-verandering beter verklaren aan de hand van nieuwe informatie die door actoren in 
de media wordt gebracht. Bij Mauro Manuel  vindt frameverandering van een dominant 
human interestframe naar een dominant bedreigingsframe in de laatste weken plaats 
wanneer nieuwe vergelijkbare asielzoekers in de media komen die ook een 
verblijfsvergunning willen. Bij Aleksandr Dolmatov  biedt het onderzoeksrapport van de 
Inspectie Veiligheid en Justitie nieuwe informatie en bij Eritrese asielzoekers  en Terugkeer 
asielzoekers naar Rwanda en Burundi geven experts in de media meer inzicht in de 
situatie in die landen wat tot meer aandacht voor het human interestframe leidt.  

Het inbrengen van nieuwe informatie in de casus leidt echter niet in alle gevallen tot een 
kanteling van het dominante media-frame. Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de casus 
Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam bij hongerstaker Cheikh 
Bah die in de media als slachtoffer werd geframed. Daartegenover zet staatssecretaris 
Teeven in een brief naar de Tweede Kamer een frame neer van ‘beheersproblematische 
gedetineerde’. Dit leidde niet tot een kanteling in de dominante media-framing. Nieuwe 
informatie is vooral van invloed als het afkomstig is van een actor die als onafhankelijke 
expert en niet als belanghebbende wordt beschouwd.  
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Dominante beleidsframes 
Naast de analyse van dominante frames in mediaberichtgeving, is ook een analyse gemaakt 
van het dominante beleidsframe zoals dit naar voren komt in Kamerstukken en de 
antwoorden van de bewindspersoon op Kamervragen en in Kamerdebatten (Figuur 5.6). Dit 
stelt ons in staat om inzichtelijk te maken in welke situaties media- en beleidsframes 
verschillend of gelijk zijn. Deze factor nemen wij mee in onze analyses van 
framingstrategieën en beleidsimpact (5.3 en 5.4). De vraag is of framediscrepantie tussen 
het dominante media-frame en het dominante beleidsframe te maken heeft met 
strategieën van actoren. Een andere vraag is of deze discrepantie zorgt voor beleidsimpact.  

Figuur 5.6 Dominante beleidsframes per casus (human interestframe; bedreigingsframe; 
bestuurlijk frame); Frame discrepantie dikgedrukt.   
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Figuur 5.6 laat zien dat het beleidsframe van de casus in de meeste gevallen een bestuurlijk 
frame betreft. Een uitzondering vormen ten eerste Eritrese asielzoekers  en Code Oranje 
EU-mobiliteit . Bij beide casus sloeg de verantwoordelijk bewindspersoon alarm en over 
toestroom van migranten en domineerde een bedreigingsframe de beleidsagenda. Ten 
tweede vormen Aleksandr Dolmatov , LHBT-asielzoekers  uit Oeganda en de Nieuwe au 
pairregeling een uitzondering. Ook in deze casus werd de media-aandacht geïnitieerd 
door de bewindspersoon maar in dit geval werd er gekozen voor een human 
interestframe. Bij de twee laatstgenoemde casus werd dit frame gebruikt ter legitimatie van 
de aangekondigde beleidsverandering. Het lijkt er op dat wanneer een casus door de 
bewindspersoon zelf in de media wordt gebracht, er vaak gekozen wordt vanuit een 
moreel frame dat ter legitimatie van nieuw beleid geldt: er vindt een bedreiging plaats of er 
moeten mensen geholpen worden. Wanneer de casus geïntroduceerd wordt in de media 
door een externe belanghebbende en het beleidsframe reactief is, wordt er vaak gekozen 
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voor een bestuurlijk frame dat focust op (on)mogelijkheden tot beheersing van een 
bepaald fenomeen.  

We zien dat in een meerderheid van de casus er sprake is van discrepantie tussen het 
dominante media- en beleidsframe. Deze casus zijn dikgedrukt weergegeven in Figuur 5.6. 
Er lijkt geen eenduidige relatie zijn tussen deze discrepantie en de mate van abstractie van 
de casus of de hoeveelheid media-aandacht. In zowel individuele casus als bij abstracte 
voorstellen of besluiten kan de mediabeeldvorming een ander frame van de casus geven 
dan de bewindspersoon. In vrijwel alle gevallen betreft frame-discrepantie een bestuurlijk 
frame op de beleidsagenda dat wordt uitgedaagd door een human interestframe dat 
domineert in de mediaberichtgeving. Dit is een uiting van de eerder beschreven ‘David 
tegen Goliath’-beeldvormingsdynamiek. Alleen in de casus ‘Nieuwe au-pairregelgeving’ is 
het beleidsframe juist het human interestframe tegenover een bestuurlijk frame in de 
media.  

 

5.3 Actoren en framingstrategieën 
Ten derde richt het onderzoek zich op de vraag welke actoren betrokken zijn in 
mediabeeldvorming rond vreemdelingenbeleid en welke strategieën zij hanteren om de 
beeldvorming te beïnvloeden. Deze analyse is gebaseerd op een kwalitatieve 
inhoudsanalyse van de mediaberichtgeving. Een kanttekening is dat inhoudsanalyse van 
mediaberichtgeving vanzelfsprekend slechts het topje van de ijsberg toont van de  
strategieën van actoren. Wat er ‘achter de schermen’ of ‘onder de radar’ gebeurt, welke 
actoren middels stille diplomatie betrokken zijn, en welke strategieën zij hanteren om 
mediabeeldvorming te genereren of te veranderen, valt buiten het bereik van dit 
onderzoek.  

Logischerwijs zijn er bij de mediabeeldvorming rond verschillende casus vele verschillende 
actoren betrokken. Er een aantal typen actoren onderscheiden worden die bij verschillende 
casus een rol hebben gespeeld. Daarbij gaat het om beleids- en bestuurlijke actoren, 
politieke actoren, het maatschappelijke middenveld, migrantenbewegingen, persoonlijk 
betrokkenen, de media zelf en in sommige gevallen een invloedrijke rol van bekende 
Nederlanders.  

Beleids- en bestuurlijke actoren 
Bij beleids- en bestuurlijke actoren gaat het onder meer om de rol van de 
verantwoordelijke bewindspersoon en zijn uitvoerende organisaties. De verantwoordelijke 
bewindspersoon (in het bestek van dit onderzoek meestal staatssecretaris Fred Teeven, die 
van november 2012 tot maart 2015 in functie was) is niet alleen onderwerp van media-
aandacht, maar speelt zelf ook regelmatig een belangrijke rol in framing. Tegenover de 
media verdedigt hij het beleidsframe van de kwestie. In sommige gevallen gebeurt dit via 
woordvoerders maar in andere gevallen kiest hij ervoor om persoonlijk het woord te doen, 
bijvoorbeeld in kranteninterviews of talkshows. Ook geven de uitvoerende organisaties de 
media soms een ‘kijkje in de keuken’, bijvoorbeeld bij het organiseren van de Opvang van 
asielzoekers in Oranje  en de Opvang van asielzoekers in de IJsselhallen . Er verschijnen 
beelden en verhalen in de media over hoe het COA adequate opvang organiseert.  

In sommige casus zijn ook andere actoren uit de regering betrokken bij de 
mediabeeldvorming. Bijvoorbeeld bij Code Oranje waar (dit keer) de minister van Sociale 
Zaken zich actief engageert in mediadebat om een breder debat aan te zwengelen rond de 
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gevolgen van EU arbeidsmigratie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook is hij samen met 
staatssecretaris Teeven betrokken bij de presentatie van de Nieuwe regelgeving voor au 
pairs. Rond het Polenmeldpunt is minister president Rutte de actor die het belangrijkste 
beleidsframe in de media naar voren brengt. Hij stelt zich op als iemand die boven de 
partijen staat en de rust in de coalitie en de samenleving bewaart.  

Deze bestuurlijke actoren maken gebruik van zowel positieve als negatieve feedback. 
Negatieve feedback wordt gegenereerd in de hoop dat de aandacht voor een onderwerp 
verdwijnt. Wanneer het gaat om meer collectieve casus, zoals het Polenmeldpunt of het 
Kinderpardon, heeft negatieve feedback van de bewindspersoon vaak het karakter van 
partijpolitieke depolitisering; bijvoorbeeld door te betogen dat het Polenmeldpunt  een 
initiatief van een politieke partij is en niet vanuit de regering komt. Wanneer het gaat om 
individuele casus zoals Ahmed Ghafoor Ahmadzai , Mauro Manuel , de hongerstakende 
asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam  en Dennis Butera  zien we dat de 
bewindspersoon lang volhoudt dat hij zich niet uitlaat over individuele gevallen. Dit betreft 
een vorm van non-respons. Echter, met name de casus Mauro Manuel laat zien hoe een 
stortvloed aan media-aandacht een bewindspersoon toch kan dwingen om dergelijke 
negatieve feedback te doorbreken en alsnog te reageren op een individuele casus. Hoe 
verder de framing van het issue in de media afwijkt van het frame dat de bestuurlijke 
actoren hebben, hoe verleidelijker het wordt om informatie te ‘corrigeren’ door middel van 
‘frame-manipulatie’.  

Een andere strategie van negatieve feedback die we regelmatig tegenkomen betreft 
objectivering middels onderzoek of bijvoorbeeld cijfers en statistieken. Soms wendt 
objectivering in eerste instantie media-aandacht af, bijvoorbeeld als er nader onderzoek 
aangekondigd wordt waardoor een onderwerp op de langere termijn geplaatst wordt. Dit 
zagen we bij Aleksandr Dolmatov.  Ook het COA en de IND vervullen diverse malen een 
objectiverende rol met het oog op mobiliseren van negatieve feedback; denk aan de 
opstelling van het COA bij Opvang IJsselhallen  waar ze diverse malen geruchten 
ontzenuwden, of de IND die diverse malen trachtte de angel uit het debat over LBHT 
Asielzoekers uit Oeganda  te halen. Echter, objectivering is diverse malen ook een factor in 
de mobilisatie van positieve feedback, oftewel het genereren van juist meer publiciteit. Zo 
vormt het onderzoek naar de zaak Aleksandr Dolmatov  uiteindelijk juist een centrale 
factor in een tweede golf van media-aandacht (zie ook 5.1 Duur van Media-aandacht). 

Eritrese asielzoekers  laat zien hoe de staatssecretaris (in dit geval staatssecretaris Teeven) 
zelf ook een belangrijke rol kan vervullen in niet alleen agendering maar ook in de framing 
van een onderwerp. Dit is een vorm van positieve feedback. Het luiden van de noodklok 
rond Eritrese asielmigratie en het frame van vermeende mensensmokkel als oorzaak zette 
in belangrijke mate de toon voor het mediadebat. Ook bij Opvang asielzoekers in Oranje , 
Opvang van asielzoekers in de IJsselhallen , LHBT-asielzoekers Oeganda  en Terugkeer 
van asielzoekers naar Rwanda en Burundi  werd de media-aandacht voor de casus 
geïnitieerd vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Opvallend is dat dergelijke 
strategieën van positieve feedback in sommige casus (zoals Eritrese asielzoekers  en 
Opvang asielzoekers in Oranje ) tot veel media-aandacht leiden, terwijl agendering in 
andere casus (waaronder LHBT asielzoekers Oeganda , Opvang asielzoekers in de 
IJsselhallen  en Terugkeer asielzoekers naar Rwanda en Burundi ) aanmerkelijk minder 
media-aandacht verwierf. Een mogelijke verklaring is dat Opvang Asielzoekers in Oranje  
en Eritrese asielzoekers ‘obtrusive issues’ (cf. Soroka 2002) zijn die negatieve invloed 
hebben op het persoonlijke leven van burgers. Zoals beschreven in 2.1 hebben deze casus 
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een grote nieuwswaarde wat weer tot meer media-aandacht leidt. Het agenderen van 
kwesties door bewindspersonen in de media slaagt alleen als de kwestie ook intrinsieke 
nieuwswaarde kent.  

Politieke actoren 
Politieke actoren, zowel partijen als individuele politici, blijken (zoals verwacht) zeer actief 
te zijn in mediaberichtgeving over immigratie- en asielbeleid. Elke politieke partij heeft 
woordvoerders op het gebied van het immigratie- en asielbeleid. Dit waren in deze periode 
Sharon Gesthuizen (SP), Linda Voortman (GroenLinks), Joël Voordewind (CU), Sjoerd 
Sjoerdsma en Gerard Schouw (D66), Cora van Nieuwenhuizen en Malik Azmani (VVD), 
Marit Maij (PvdA), Eddie van Hijum (CDA) en Sietse Fritsma (PVV). De rol van politieke 
actoren valt met name te duiden in termen van positieve feedback. Het was bijvoorbeeld 
de politieke oppositie (SP, GroenLinks) die een bestuurlijk frame van de casus Dolmatov als 
voorbeeld van structurele misstanden rond vreemdelingendetentie agendeerde in weerwil 
van negatieve feedback vanuit de bewindspersonen. Ook het Polenmeldpunt is een 
voorbeeld van agendering door een politieke partij (PVV). Hoewel hun frame niet 
domineerde en de tegenreacties vaak sterker doorklonken in de media-aandacht, zetten zij 
het onderwerp wel stevig op de kaart en lokten zij een beleidsrespons uit.  

Het is bekend dat sommige asielzoekers aandacht voor hun asieldossier proberen te 
genereren via Kamerleden die zich bezighouden met asiel. Via politieke en media-aandacht 
proberen zij de minister of staatssecretaris te bewegen binnen zijn discretionaire ruimte tot 
een ander besluit te komen. De Kamerleden functioneren hierbij als poortwachter door 
casus te selecteren en bij de bewindspersoon aan te kaarten die zij kansrijk achten. Vaak 
verloopt de agendering van deze individuele casus via stille diplomatie en initiëren de 
Kamerleden zelf geen media-aandacht. Dit gebeurt vaak door asielzoekers en hun naasten. 
Ook sympathiseren Kamerleden vaak met acties zodra deze in de media komen. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld bij de voetbalwedstrijd bij de Tweede Kamer voor Mauro Manuel of 
via steunbetuigingen op Twitter zoals Sjoerd Sjoerdsma (D66) bij de Abdul Ghafoor 
Ahmadzai.  

Individuele asielzoekers en hun naasten  
Het persoonlijke perspectief van betrokken asielzoekers wordt vaak door diverse actoren in 
de media gebracht. In sommige casus betreft dit individuele asielzoekers en hun directe 
omgeving. Wellicht het bekendste voorbeeld hiervan is Mauro Manuel, waarbij Mauro zelf 
haast een beeldmerk werd van een grote actie. Ook zijn pleegouders zochten veelvuldig 
naar media-aandacht. Min of meer hetzelfde gebeurde bij Dennis Butera. Daar was het 
juist niet zijn moeder, maar waren het wijkbewoners en (ouders van) klasgenoten die een 
actie waren begonnen die werd opgepikt in de media. Volgens Ihlen & Thorbjørnsrud 
(2014) is het een belangrijke voorwaarde voor media-aandacht en beleidsbeïnvloeding dat 
de naasten en sympathisanten van de individuele asielzoeker ‘resourceful’ ofwel capabel en 
gezaghebbend zijn en liefst onderdeel uitmaken van de autochtone populatie. De casus in 
ons onderzoek laten zien dat individuele vreemdelingen die media-aandacht krijgen 
gezaghebbende en autochtone woordvoerders hebben.  

Belangrijke positieve feedback strategieën van individuele asielzoekers en hun naasten zijn 
personificatie en dramatisering, waarbij de focus ligt op de consequenties van beleid. Bij de 
Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam  ontstond er een 
belangrijke rol voor een vertrouwensarts van de asielzoekers, Elcke Bonsen. Zij schetste in 
de media een beeld van de situatie in Detentiecentrum Rotterdam dat veel stof deed 
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opwaaien. Waarschijnlijk kwam er mede hierdoor in de media meer aandacht voor het 
human interestframe voor deze casus. 

Asieladvocaten  
Asieladvocaten hebben een belangrijke rol bij de beslissing van een individuele migrant om 
media-aandacht voor zijn casus te zoeken en op wat voor manier. In de media treden zij 
vervolgens vaak op als woordvoerders van de asielzoekers in televisieoptredens of in 
communicatie met kranten en opinietijdschriften. Dit gebeurde bijvoorbeeld door Marq 
Wijngaarden bij Mauro Manuel en Aleksandr Dolmatov , Wil Eikelboom bij Abdul Ghafoor 
Ahmadzai, Gerben Dijkman bij Dennis Butera en onder andere Frans Willem Verbaas en 
Frank van Haren bij de Hongerstakende asielzoekers in Rotterdam . In de meeste gevallen 
vindt er personificatie van de casus plaats, en soms mobiliseren zij ook steun voor de casus 
op Twitter. Denk bijvoorbeeld aan de Tweets van Wil Eikelboom rond de dreigende 
uitzetting van zijn cliënt Ahmadzai.  

Belangenorganisaties 
Maatschappelijke groepen en belangenorganisaties kunnen eveneens een belangrijke rol 
spelen in beeldvorming en agendering. Belangenorganisaties rond het 
vreemdelingenbeleid die terugkeerden in mediabeeldvorming rond onze casus waren 
onder meer Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, actiegroep Deportatie 
Verzet en INLIA (Internationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven met Asielzoekers). 
Opvallend is dat ook de Occupy beweging zich rond verschillende casus op social media 
inzet voor asielzoekers. Zij verwierven bekendheid door hun acties tegen economische 
ongelijkheid, maar ook hun steun voor een ruimhartig asielbeleid is een voorbeeld van hoe 
zij ook mobiliseren rond sociale kwesties.  

In sommige gevallen, zoals Defence for Children bij Mauro Manuel, hanteren actoren een 
bewuste en professionele mediastrategie gericht op het genereren van positieve feedback. 
In andere gevallen gaat het om meer los georganiseerde groeperingen of bewegingen die 
rond een specifieke casus ontstaan en als zodanig de nodige invloed weten uit te oefenen 
op mediaberichtgeving. Voorbeelden hiervan zijn de ‘actiegroep Leefbaarheid Oranje en 
Omstreken’ en het landelijke ‘AZC-alert’ inzake Opvang asielzoekers in Oranje  en de 
steungroep ‘We Are Here’ bij de Vluchtkerk. Belangrijk is hierbij dat dergelijke vaak ad-hoc 
opgerichte verbanden een aanspreekpunt bieden voor de media om het perspectief van de 
betrokken migrant of groep zelf of zijn naasten of ‘omwonenden’ concreet en zichtbaar te 
maken. Rond de Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam  bracht 
Jan Willem Hordijk van actiegroep Deportatie Verzet journalisten van TV en kranten in 
contact met de asielzoekers in het detentiecentrum. Op die manier bieden media een 
‘venue’ voor mobilisatie van positieve feedback vanuit het perspectief van betrokken 
groepen en bieden zij mogelijkheden voor de media om casus rond asielzoekers te 
personificeren. 

De rol van dergelijke belangenorganisaties wordt in de media niet onverdeeld positief 
beoordeeld. Met name de Telegraaf toont zich kritisch op de zogenaamde ‘asiellobby’. 
Dergelijke framing leidt tot negatieve feedback ten aanzien van het frame van de 
belangenorganisaties. Vaak zien we dat de framing door bekende belangenorganisaties 
rond het asiel- en immigratiebeleid als ‘usual suspects’ minder aandacht verwerft in de 
mediaberichtgeving dan de frames van casus-specifieke actoren of actoren waarvan een 
bepaalde framing minder verwacht werd. Zo ontstond er rond Abdul Ghafoor Ahmadzai  
framing door actoren zoals rechts-conservatieve bloggers die doorgaans voor een 
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restrictief asiel- en immigratiebeleid pleitten, maar rond oud-‘militair’ Ahmadzai onverwacht 
een human interestframe promootten.  

Gemeenten 
Wanneer immigratie- en asielbeleid concreet wordt door bijvoorbeeld vestiging van een 
nieuwe asielopvanglocatie, de dreigende uitzetting van een asielzoeker of de blijvende 
aanwezigheid van uitgeprocedeerde asielzoekers, zagen wij bij verschillende casus dat 
gemeenten een andere framing van het issue hadden dan de verantwoordelijke 
bewindspersoon op nationaal niveau. Gemeenten worden geconfronteerd met de lokale 
gevolgen van het immigratie-en asielbeleid en komen daardoor regelmatig tot een andere 
framing van de situatie. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Opvang Asielzoekers in Oranje , 
Dennis Butera , het Kinderpardon  en de Vluchtkerk. Soms deden de gemeenten aan 
venue shopping om hun frame op de nationale agenda te laten weerklinken.  

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is Jos Wienen (tevens 
Burgemeester van Katwijk) voorzitter en woordvoerder van de Adviescommissie Asiel en 
Integratie. Hij komt aan het woord over de vestiging van asielopvang in gemeenten of bij 
de druk op de woningmarkt door de huisvesting van grote aantallen asielzoekers. 
Daarnaast agendeert het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en 
terugkeerbeleid (LOGO) problemen rond opvang en terugkeer.  

Experts 
Met name in kranten worden regelmatig experts op het migratieterrein opgevoerd ten 
aanzien van specifieke casus. Soms worden zij geïnterviewd in het kader van een groter 
artikel. In andere gevallen worden opiniestukken van hun hand geplaatst. Dit betreft onder 
meer wetenschappers die zich bezighouden met vreemdelingenrecht of 
migratieonderzoek in het algemeen. Hoogleraar Mirjam van Reisen verscheen in kranten 
en op TV rond de Eritrese asielzoekers . Hoogleraar Thomas Spijkerboer schreef 
verschillende opiniestukken met betrekking tot Mauro Manuel  en Vluchtkerk. Naast 
individuele experts zijn ook organisaties of instituties die in de mediaberichtgeving als 
onafhankelijke experts worden geciteerd. Bijvoorbeeld de Kinderombudsman bij 
Nareisprocedure van asielkinderen , de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 
(ACVZ) bij de Vluchtkerk, en de Raad van State bij het Kinderpardon. Door de erkenning 
van de professionele expertise van deze actoren heeft hun bijdrage vaak grote invloed op 
de mediabeeldvorming. Hun kennis functioneert als legitimatie van bepaalde frames.  

Media  
In verscheidene casus wordt de centrale rol van de media zelf in agendering en 
beeldvorming zeer duidelijk. Abdul Ghafoor Ahmadzai  bijvoorbeeld verscheen op de 
media-agenda als gevolg van agendering van de casus door NRC journaliste Emilie van 
Outeren. Rond Opvang asielzoekers in Oranje  zien we dat onderzoeksjournalistiek van 
NRC-journaliste Wubby Luijendijk een nieuw frame van de casus introduceert. 
Opinieschrijvers van kranten zijn vaak succesvol in het introduceren van bepaalde framing 
devices, bijvoorbeeld door het trekken van bepaalde paralellen of het introduceren van 
bepaalde stijlfiguren. De rol van de media en journalisten zelf kan dus een rol spelen bij 
patronen van media-aandacht evenals de beeldvorming. Sommige journalistieke keuzes 
blijken later een grote rol te hebben in het verloop van de casus. Denk bijvoorbeeld aan de 
aandacht voor het ‘briefje van Bleker’ in de casus Mauro Manuel .  
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Social media brengen een nieuwe dynamiek van media-aandacht en –beeldvorming met 
zich mee waarin sprekende framing devices veel gedeeld worden en er mobilisatie 
optreedt. Er bestaat hierbij een sterke wisselwerking met traditionele media: veel social 
mediaberichten verwijzen en linken naar berichten die eerder in traditionele media zijn 
gepubliceerd en leveren hier commentaar op. De framing in traditionele media vormt 
hiermee een basis voor framing in social media. Wanneer online framing en mobilisatie 
grote of opvallende vormen aanneemt, wordt het volgens vaak overgenomen door 
traditionele media. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de online mobilisatie rond het 
Kinderpardon. 

Bekende Nederlanders 
Ten slotte zien we in een aantal casus dat bekende Nederlanders een belangrijke stempel 
weten te drukken op beeldvorming, zoals onder meer het geval was bij Mauro Manuel , 
Abdul Ghafoor Ahmadzai en het Kinderpardon. Dergelijke celebrity endorsements voor 
politieke onderwerpen zijn voornamelijk in de literatuur rond politieke marketing 
beschreven in de context van de Verenigde Staten. Uitspraken van bekendheden over hun 
politieke voorkeuren en posities ten aanzien van bepaalde beleidskwesties kan steun voor 
bepaalde frames bij het algemeen publiek mobiliseren. In Nederland lijkt dit een recenter 
fenomeen te zijn dat samenhangt met de populariteit van social media. Zogenaamde 
‘celebrity endorsements’ zien we bijna uitsluitend in dit type media terugkomen. Bij het 
Kinderpardon wordt duidelijk dat de initiatiefnemer van de actie Kinderpardon.nu, Tofik 
Dibi, actief heeft gevraagd om steun van bekendheden. In andere gevallen zoals Abdul 
Ghafoor Ahmadzai  lijkt dit spontaan te ontstaan. 

Framingstrategieën 
In het onderzoek is tevens gekeken naar de typen frames en framingstrategieën die 
bovengenomende actoren hanteren (zie tabel 5.1). De associatie tussen actoren en frames 
is niet dermate sterk dat een specifiek type actor altijd een specifiek type frame hanteert. 
Zo hanteerden beleids- en bestuurlijke actoren, maar ook politieke actoren, zowel human 
interest- als bestuurlijke en bedreigingsframes.  

Een opvallend patroon is de wederzijds versterkende werking van framingstrategieën van 
media aan de ene kant en belangenorganisaties en bewegingen aan de andere kant. Bij 
belangenorganisaties gaat het zowel om professionele organisaties zoals Defence for 
Children maar om ook ad-hoc actiegroepen en bewegingen (zoals de directe naasten van 
een specifieke vreemdeling). Belangenorganisaties en actiegroepen hanteren vaak een 
human interestframe. Bovendien sluiten de framingstrategieën van beiden goed op elkaar 
aan. Voor de media bieden dergelijke belangengroepen mogelijkheden tot concretisering 
en personificatie van (consequenties van) vreemdelingenbeleid. Voor de belangengroepen 
biedt de media een unieke mogelijkheid tot mobilisering en agendering. Het is wel een 
open vraag hoeveel gepersonificeerde vreemdelingencasus de media kan dragen. Op een 
gegeven moment treedt er een mediamoeheid voor individuele casus op (cf. Moeller 
1999). 

Opvallend is ook dat experts (zoals bij Eritrese asielzoekers  en Vluchtkerk) vaak het 
human interestframe steunen. Dit gebeurt vaak indirect: zij passen geen positieve feedback 
toe ten opzichte van het human interestframe, maar negatieve feedback (specifiek frame-
manipulatie) ten opzichte van een alternatief frame.  

Ook hebben we in het onderzoek een grote diversiteit aan framingstrategieën 
aangetroffen. Zoals verwacht troffen we een sterke relatie tussen de strategie 
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‘personificatie’ en het human interestframe aan. Ook blijken personificatie en mobilisering, 
zoals bij de hierboven beschreven belangengroepen en de media, elkaar vaak te 
versterken. Bij casus waarbij belanghebbenden uit de samenleving pleiten voor nieuw 
beleid zoals Hongerstakende asielzoekers detentiecentrum Rotterdam, Vluchtkerk  en 
Kinderpardon zien we dat individuele asielzoekers en hun naasten en maatschappelijke 
organisaties vaak aan issueconnectie en venue-shopping doen. Door op meerdere 
gevallen te wijzen wordt het pleidooi voor beleidsverandering gelegitimeerd en als het 
ware ‘opgeschaald.’  

Tabel 5.1 Belangrijkste typen actoren en framingstrategieën per casus 

Casus 
Dominant frame 

in mediaberichten 

Belangrijkste type 
actor bij dominant 
mediaframe Framing-strategieën 

Mauro Manuel Human interest 
Individuele asielzoeker 
en naasten 

Personificatie en 
mobilisatie 

Aleksandr 
Dolmatov Human interest Politieke actoren Issue connectie 
Abdul Ghafoor 
Ahmadzai Human interest 

Individuele asielzoeker 
en naasten 

Framemanipulatie en 
personificatie 

Dennis Butera Human interest 
Individuele asielzoeker 
en naasten 

Personificatie, 
mobilisatie, issue-
connectie 

Eritrese 
asielzoekers Bedreiging 

Beleids-en bestuurlijke 
actoren  

Framemanipulatie, issue-
connectie 

Hongerstakende 
asielzoekers 
detentiecentrum 
Rotterdam Human interest 

Individuele asielzoeker 
en naasten Personificatie 

LHBT-
asielzoekers 
Oeganda Human interest 

Beleids-en bestuurlijke 
actoren 

Framemanipulatie, non 
respons 

Terugkeer 
asielzoekers 
naar 
Rwanda/Burundi Bestuurlijk 

Beleids-en bestuurlijke 
actoren Frame manipulatie 

Vluchtkerk Human interest 
Individuele asielzoeker 
en naasten Mobilisatie, personificatie 

Opvang 
Asielzoekers 
Oranje Bestuurlijk Lokale gemeenschap 

Mobilisatie, issue 
connectie 

Nareis 
asielkinderen Bestuurlijk Experts Venue shopping 
Opvang 
Asielzoekers 
IJsselhallen Human interest Lokale gemeenschap Personificatie 
Polenmeldpunt Bedreiging Politieke actoren Mobilisatie 
Kinderpardon Bestuurlijk Politieke actoren Issue connectie  

Code Oranje Bedreiging 
Beleids-en bestuurlijke 
actoren Frame manipulatie 
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Nieuwe 
regelgeving Au 
Pairs Bestuurlijk 

Beleids-en bestuurlijke 
actoren Venue shopping 

 

 

5.4 Politieke- en beleidsimpact 
Aandacht voor de casus op de politieke agenda 
Ten slotte is in het onderzoek gekeken naar de vraag welke politieke aandacht de casus 
krijgen en welke beleidsimpact de mediabeeldvorming heeft. We spreken van politieke 
agendering als het onderwerp op ten minste vijf momenten naar voren is gebracht tijdens 
Kamerdebatten, in Kamervragen of in moties. Figuur 5.7 laat zien dat volgens deze 
operationalisering in zes casus geen sprake was van politieke agendering. Dit zijn casus die 
relatief weinig media-aandacht hebben ontvangen en relatief abstract zijn. Tien casus 
hebben wel veelvuldig aandacht gekregen op de politieke agenda. Deze casus betreffen 
meer concrete personen of groepen. Dit onderschrijft de relatie tussen politieke 
agendering en media-aandacht die ook in de QCA analyse van media-aandacht naar voren 
kwam (Pearson=0.54; p<0.05). Personificatie biedt een verklaring waarom sommige casus 
met weinig media-aandacht wel op de politieke agenda verschenen. Dit betreft 
bijvoorbeeld de casus Abdul Ghafoor Ahmadzai en Dennis Butera. 

Figuur 5.7 Politieke agendering per casus (wel / niet) 
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Beleidsimpact 
In tegenstelling tot de bevindingen ten aanzien van politieke agendering, laat Figuur 5.8 
zien dat er juist geen eenduidige relatie blijkt te zijn tussen de hoeveelheid media-aandacht 
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en beleidsimpact. In ons onderzoek hebben we beleidsverandering geoperationaliseerd als 
een verandering van de framing van het issue door de verantwoordelijke bewindspersoon. 
Dat kan een verandering van probleemdefinitie, causale verklaring, definitie van 
betrokkenen en/of oplossingsstrategie betreffen. Tegen de algemene verwachting in lijken 
casus met veel media-aandacht niet vaker tot beleidsimpact te leiden dan de casus met 
relatief weinig media-aandacht. Ook leidt politieke agendering niet altijd tot beleidsimpact.  

Figuur 5.8 Verandering van beleidsframe (wel / niet) 
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Daarnaast hebben we gekeken naar de relatie tussen type frames en beleidsimpact (Figuur 
5.9). Hier valt op dat sprake was van beleidsverandering in de meerderheid van de casus 
waar een human interest of bestuurlijk frame dominant was in de media-aandacht. Dit laat 
zien dat de media een belangrijke rol vervult in het publieke debat waar het gaat om het 
inbrengen van de menselijke maat in het vreemdelingenbeleid. Er zijn ook casus waarin het 
human interestframe domineert, maar waarin beleidsimpact ontbrak. Ook wat betreft casus 
gedomineerd door een bestuurlijk frame is er in sommige gevallen wel en in andere 
gevallen geen sprake beleidsimpact. Wanneer sprake was van een bedreigingsframe bleek 
in geen van de casus sprake te zijn van beleidsverandering. De dominantie van een bepaald 
frame in mediabeeldvorming biedt geen verklaring voor beleidsimpact. De QCA analyse die 
in de volgende paragraaf wordt beschreven, onderzoekt of er wel een verklaring te vinden 
is wanneer gekeken wordt naar de verhouding tussen het dominante frame in de media en 
het dominante beleidsframe in een casus. Wanneer media- en beleidsframes verschillen en 
er ‘framediscrepantie’ optreedt, verwachten we dat er een grotere kans bestaat op 
beleidsimpact. Echter, beleidsimpact zou ook kunnen plaatsvinden in de vorm van 
aanpassing naar een secundair frame in de mediabeeldvorming of het publieke debat.  
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Figuur 5.9 Beleidsimpact per type frame (Human interestframe; Bestuurlijk frame; 
bedreigingsframe) Beleidsverandering dikgedrukt 
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Verklarende configuraties van condities van beleidsimpact 
Om te analyseren of bepaalde configuraties van relevante condities een verklaring bieden 
van het al dan niet plaatsvinden van beleidsimpact, hebben wij een QCA-analyse 
uitgevoerd. Beleidsimpact hebben wij geoperationaliseerd als verandering van de framing 
van de kwestie op de beleidsagenda. In de analyse nemen we vier condities mee waarvan 
wij verwachten dat zij bijdragen aan beleidsimpact. Dit zijn de hoeveelheid media-
aandacht, politieke agendering, de aanwezigheid van frame discrepantie tussen het 
dominante frame op de media-agenda en het dominante frame op de beleidsagenda, en 
initiatie van de media-aandacht door een externe belanghebbende. De analyse toont twee 
configuraties van condities die gepaard gaan met beleidsimpact, twee die niet gepaard 
gaan met beleidsimpact en drie die tegenstrijdige uitkomsten tot gevolg hebben (Appendix 
H).  

Appendix H laat zien dat framediscrepantie en politieke aandacht voor een casus, in 
combinatie met ofwel initiatie van de casus door een externe belanghebbende ofwel een 
grote mate van media-aandacht, leidt tot beleidsimpact. Opvallend is dat bij de 
aanwezigheid van alle vier de condities, er in sommige casus wel beleidsverandering 
plaatsvindt terwijl dat in andere casus niet het geval is. De dekking scores laten zien dat 
geen van de condities een sterke voorspeller van beleidsimpact is. Media-aandacht is 
volgens de consistentie score geen belangrijk onderdeel van de verklarende configuratie 
van beleidsimpact. Er vindt vaker beleidsimpact plaats wanneer deze conditie afwezig is, 
dan aanwezig. 

In de casus Mauro Manuel  vond er na veel media-aandacht, politieke oppositie, 
agendering door een externe belanghebbende en discrepantie tussen het dominante 
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media-frame en beleidsframe een verandering plaats in de issue-framing door de 
verantwoordelijke bewindspersonen (respectievelijk minister Leers en staatssecretaris 
Teeven). Bij Hongerstakende asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam,  Vluchtkerk en 
het Polenmeldpunt gebeurde dit onder dezelfde condities niet. Deze tegenstrijdige 
uitkomst heeft mogelijk te maken met de positie van de bewindspersoon in de 
regeringscoalitie. Bij Mauro Manuel  werd duidelijk dat minister Leers moeite had met het 
bestuurlijke frame dat hij naar buiten moest brengen om de coalitie in stand te houden. 
Onder politieke druk van zijn eigen partij is hij tot de studievisum-oplossing gekomen en 
heeft beleidsimpact plaatsgevonden. Een moeilijke positie van de bewindspersoon biedt 
soms een voedingsbodem voor mediabeeldvorming en uiteindelijk beleidsimpact. 
Gevoeligheden rond het vreemdelingenbeleid in een regeringscoalitie zorgen er in andere 
gevallen juist voor dat de deur naar beleidsimpact gesloten blijft. 

Een andere configuratie die gepaard gaat met tegenstrijdige uitkomsten ten aanzien van 
beleidsimpact gaat, is de aanwezigheid van framediscrepantie en de afwezigheid van de 
andere drie condities. Bij Opvang van asielzoekers in de IJsselhallen  leidde dit niet tot 
beleidsimpact maar bij Nieuwe regelgeving voor au pairs  wel. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de specifieke kenmerken van de framediscrepantie. Bij Nieuwe regelgeving au 
pairs was de oplossingsstrategie voorgesteld door het contesterende frame in de 
mediaberichtgeving tegengesteld aan die van het dominante beleidsframe. De nieuwe 
regeling werd bekritiseerd en men pleitte ervoor om dit terug te draaien. Bij Opvang 
asielzoekers in de IJsselhallen  week het dominante frame in de mediabeeldvorming af 
van het dominante beleidsframe in termen van probleemdefinitie maar niet in 
oplossingsstrategie. Vanuit beide frames (een human interestframe en een bestuurlijk 
frame) bestond er een legitimatie voor goede opvang van asielzoekers in de IJsselhallen. 
Daarom was in deze casus framediscrepantie geen aanleiding tot beleidsverandering. 
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6. CONCLUSIES  
 

6.1 Probleemstelling en relevantie 
Onderwerpen die gerelateerd zijn aan het vreemdelingenbeleid hebben in de afgelopen vijf 
jaar vaak tot media-aandacht geleid. De hoeveelheid aandacht en de framing van de 
mediabeeldvorming die deze onderwerpen kregen, lijkt op het eerste gezicht onderhevig 
aan grillige en onvoorspelbare patronen. Waarom was er zoveel aandacht voor de 
Angolese jongen Mauro Manuel terwijl dit veel minder gold voor de Keniase jongen die 
hetzelfde lot tegemoet ging? En waarom was mediaberichtgeving rond de vestiging van 
asielzoekers in het Drentse dorp Oranje zo kritisch terwijl de framing van 
mediaberichtgeving rond de vestiging van asielzoekers in de IJsselhallen in dezelfde 
periode veel milder was? Diepgaand vergelijkend onderzoek naar mediabeeldvorming rond 
een diverse selectie van casus kan hier inzicht in bieden. Dit hebben wij gedaan aan de 
hand van de volgende centrale probleemstelling: Welke patronen zijn te herkennen in de 
inhoud en het verloop van berichtgeving en meningsvorming in de diverse media in casus 
van individuele migranten en collectieven? 

Inzicht in het patronen van media-aandacht en -framing is belangrijk omdat aangetoond is 
dat de aandacht die media voor onderwerpen hebben en het daglicht waarin zij 
onderwerpen stellen van invloed zijn op hoe deze onderwerpen bekeken worden door het 
algemeen publiek (Lippmann, 1922; McCombs & Ghanem 2001). Hoewel dit effect van de 
media-agenda op de publieke agenda niet zo vanzelfsprekend is als de term ‘beeldvorming’ 
soms doet vermoeden, is het wetenschappelijk relevant om te onderzoeken hoe beleids-
gerelateerde onderwerpen – en daarmee ook het beleid an sich – in de media 
gerepresenteerd worden. De titel van dit onderzoeksrapport – ‘Tsunami of Tragedie?’ – 
verwoordt hoe een onderwerp op uiteenlopende manieren in de media kan verschijnen. 
Ons onderzoek laat zien dat dit meestal geen kwestie is van of/of, maar van en/en. Een 
onderwerp wordt in de media op verschillende manieren in de media belicht en 
beoordeeld.  

Ook voor beleidsmakers is inzicht in mediabeeldvorming relevant omdat het een 
belangrijke democratische functie vervult. Media en journalistiek vormen een ‘publieke 
waakhond’ en bieden democratische ‘checks and balances’ (Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling 2014). Mediabeeldvorming voedt het publieke debat met informatie en kan 
een kritische tegenkracht vormen jegens beleid. Juist wanneer mediabeeldvorming wat 
betreft framing afwijkt van beleid en kritisch is op beleid en beleidsprocessen, vervult het 
een belangrijke democratische functie.  

Dit onderzoek betreft een analyse van aandacht voor en framing van zestien recente 
kwesties gerelateerd aan het Nederlandse vreemdelingenbeleid. In dit onderzoek keken wij 
naar de invloed van beeldvorming op de media-, politieke- en beleidsagenda. Aan de hand 
van een analysekader van vier master-frames (hoofdstuk 2) zijn alle casus afzonderlijk 
geanalyseerd (hoofdstuk 4). Vervolgens zijn de casus in onderlinge samenhang vergeleken 
om tot meer algemene bevindingen te komen ten aanzien van aandacht en framing van 
casus rond het vreemdelingenbeleid (hoofdstuk 5). De casus-analyses en de vergelijkende 
analyse zijn gebaseerd op een viertal deelvragen die de vier centrale elementen in ons 
onderzoek betreffen die herhaaldelijk terugkeren: patronen van media-aandacht, frames, 
actoren en framingstrategieën en beleidsimpact.  
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In dit concluderende hoofdstuk gaan we in op de voornaamste bevindingen van het 
onderzoek en de bredere betekenis van deze bevindingen. Wat leert dit onderzoek met 
betrekking tot de relatie tussen media, politiek en beleid op het terrein van 
vreemdelingenbeleid? En wat betekent dit meer algemeen voor ons begrip van de relatie 
tussen media en beleid? In 6.2 tot en met 6.5 worden de vier onderzoeksvragen 
beantwoord, met per onderzoeksvraag daarnaast een aantal centrale bevindingen.  

 

6.2 Patronen van media-aandacht 
De onderzoeksvraag is in dit onderzoek uiteengerafeld in vier sub-vragen. Deze relateren 
met vier centrale concepten in het onderzoek: patronen van media-aandacht, frames, 
actoren en framingstrategieën en beleidsimpact. De eerste sub-vraag is; welke typen casus 
genereerden veel en/of langdurige media-aandacht en welke niet?  

We hebben casus met diverse mate van media-aandacht vanaf de aanvang van de casus 
tot 26 weken daarna onderzocht. We zien een sterke samenhang tussen duur en kwantiteit 
van media-aandacht. Casus waarbinnen nieuwe incidenten plaatsvinden, duren langer en 
krijgen meer media-aandacht. Er is ook een sterke samenhang tussen duur en kwantiteit 
van de aandacht in traditionele en social media. De combinatie van frame-contestatie en 
politieke agendering van een bepaalde casus hangt samen met veel media-aandacht. 
Aandacht op de politieke agenda en aandacht in de media beïnvloeden elkaar wederzijds 
en kunnen elkaar versterken. Terwijl de strategie van personificatie regelmatig wordt 
ingezet, blijkt dit geen noodzakelijke factor om media-aandacht voor een casus gerelateerd 
aan het vreemdelingenbeleid te krijgen. Dit dient wel het doel om de aandacht voor een 
bepaald frame – in de meeste gevallen het human interestframe - in de beeldvorming te 
vergroten. 

Traditionele en social media verschillen niet wezenlijk qua framing van de casus 
We vonden in dit onderzoek geen bewijs dat de framing van issues in social media sterk 
afwijkt van de framing van issues in traditionele media. In vijftien van de zestien casus is het 
dominante frame in traditionele media berichten gelijk aan het dominante frame in de 
social media berichten. Een oorzaak van deze frame-convergentie is mogelijk dat veel 
social media berichten zich baseren op traditionele berichtgeving door het delen van links 
naar nieuwssites en het geven van commentaar hierop. Hierdoor vertrekken veel berichten 
vanuit een frame waarvoor de basis is gelegd in traditionele media. Anderzijds zien we dat 
mobilisatie op social media soms wordt opgepikt door traditionele media waarbij de 
framing van social media wordt overgenomen. 

In de literatuur wordt wel verondersteld dat het debat op social media harder is. In kwesties 
rond het vreemdelingenbeleid zou dit mogelijk leiden tot een grotere prevalentie van het 
bedreigingsframe. Dit blijkt niet uit ons onderzoek. Het bedreigingsframe komt in 
traditionele en social media in een minderheid van de gevallen voor. In traditionele media 
zien we dit frame vaak terug in lezersbrieven. Het ontbreken van een overrrepresentatie 
van het bedreigingsframe op social media kan mogelijk verklaard worden doordat in het 
onderzoek alleen openbare social mediabronnen zijn gebruikt. Deze representeren 
voornamelijk de mainstream opinies, terwijl alternatieve opinies meer in besloten 
communities worden uitgewisseld. Ook sluiten wij door casus-gebaseerde queries social 
mediaberichten uit die reageren zonder de casus te noemen of omschrijven. Wellicht zijn 
reacties die vanuit een bedreigingsframe vertrekken minder geneigd om te specificeren wie 
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of wat ze precies als bedreiging zien en worden deze op social media minder 
meegenomen.  

Abstracte casus ontvangen relatief weinig aandacht op social media  
Over het algemeen vertonen de gevonden aandachtspatronen in traditionele en social 
media veel overeenkomsten. Er vindt veel uitwisseling plaats tussen aandacht en framing 
op traditionele en social media. Casus die concreet en gemakkelijk te personifiren zijn 
trekken verhoudingsgewijs meer aandacht op social media. Dit geldt met name voor casus 
waarin een human interestframe de boventoon voert of waarover op social media een 
mobilisatie plaatsvindt. Vice versa vonden wij dat casus die om abstractere fenomenen of 
beleidsvoorstellen draaiden minder aandacht op social media kregen ten opzichte van de 
hoeveelheid aandacht in traditionele media. Hoe omvangrijker de rol van social media in 
het maatschappelijke debat, hoe meer aandacht er verwacht kan worden voor individuele 
casus die tot de maatschappelijke verbeelding spreken.  

 

6.3 Frames 
De tweede onderzoekvraag luidt: in welke typen casus worden migranten(groepen) 
geframed als slachtoffer, bedreiging of anderszins? In de mediabeeldvorming rond de 
meeste casus domineert een human interest of bestuurlijk frame. Bij alle vier de casus rond 
individuele vreemdelingen overheerst een human interestframe. Ook overheerst dit frame 
in sommige casus rond de introductie van nieuw beleid waarbij door de bewindspersoon 
een legitimatie voor beleidsverandering wordt gegeven. Het bedreigingsframe wordt alleen 
veelvuldig toegepast bij casus betreffende abstracte fenomenen. Het economisch frame is 
bij geen van de casus dominant maar economische argumenten worden regelmatig 
gebruikt ter ondersteuning van een breder (bestuurlijk of bedreigings-) frame.  

Tegenover een human interestframe in de mediabeeldvorming rond een individu of groep 
wordt vaak een bestuurlijk beleidsframe geplaatst. Dit leidt tot een beeldvorming van ‘David 
tegen Goliath’ (cf. Ihlen & Thorbjørnsrud 2014). Tegenover een bestuurlijk frame rond 
nieuw beleid of beleidsimplementatie, positioneert de maatschappelijke oppositie vaak 
eveneens een bestuurlijk frame waarin het beleid niet op morele gronden wordt afgekeurd, 
maar waarbij onderhandelingsruimte wordt gezocht voor aanpassing van het beleid. 
Beeldvorming kan veranderen wanneer nieuwe informatie rond een casus media-aandacht 
krijgt. Er kan dan een nieuw frame ontstaan of er kan verandering van het dominante frame 
plaatsvinden.  

Human-interest en bestuurlijke frames overheersen in media-aandacht  
Casus die zichtbare groepen of individuen betreffen waarmee het publiek zich kan 
identificeren, worden vaak gekenmerkt door dominantie van een human interestframe. Dit 
is in tegenspraak met een deel van de literatuur die de dominantie van een 
bedreigingsframe beschrijft (Benson 2013: Horsti 2003; El Refaie 2011) en de 
veronderstelling dat mediabeeldvorming druk louter uitoefent naar een restrictiever 
vreemdelingen- en immigratiebeleid. Dit is volgens onze bevindingen niet altijd het geval, 
zoals ook Bonjour & Schrover (2015) concluderen. Bij individuele casus en bij zichtbare 
groepen wordt middels een human interestframe gepleit voor een ruimhartiger 
vreemdelingenbeleid. Hierbij zien we in lijn met Horsti (2013) dat individuele asielzoekers 
hierbij ge’de-etniciseerd’ worden: Hoewel deze term suggereert dat hun etniciteit 
verdwijnt, wordt hiermee bedoeld dat de asielzoekers in de media de etniciteit van het 
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ontvangende land krijgen aangemeten. In ons onderzoek zien we dat individuele 
asielzoekers als ‘geïntegreerd’ of ‘verNederlandst’ worden beschreven. Liefst nog in lokalere 
termen; zoals het Limburgse accent van Mauro, of verwijzingen naar Dennis’ wijk ‘Oog in 
al’. Bij casus die een onzichtbare groep, fenomeen of voorstel betreffen is de 
mediabeeldvorming vaker gedomineerd door een bestuurlijk of bedreigingsframe. De 
framing van beleids-gerelateerde casus lijkt deels afhankelijk van de beleidsfase waaraan de 
casus relateert. Wanneer het draait om concrete implementatie en beleid letterlijk een 
gezicht krijgt, bestaat er veel aandacht voor het human interestframe. Wanneer het gaat 
om (beleids)voorstellen of onzichtbare groepen, heeft mediabeeldvorming vaker een 
bestuurlijk frame en steunt het een restrictief vreemdelingenbeleid.  

Frames in mediabeeldvorming gaan vaak gepaard met een vast counterframe 
Wanneer een human interestframe in de mediabeeldvorming domineert, zetten 
beleidsmakers hier vaak een bestuurlijk frame tegenover. Vaak wordt expliciet gemaakt dat 
waar het individuen betreft, beleidsmakers niet in kunnen gaan op inhoudelijke kenmerken 
van de dossiers. Volgens Ihlen et al. (2015: 833-834) verkiezen beleidsmakers een 
bestuurlijk frame boven een bedreigings- of economisch frame omdat ze niet als koud of 
harteloos te boek willen staan. Dit creëert in de mediabeeldvorming een beeld van David 
tegen Goliath (cf. Ihlen & Thorbjørnsrud 2014: 10-11); een individuele asielzoeker of groep 
asielzoekers doet volgens het human interestframe een moreel appèl bij de overheid en 
roept empathie op voor de menselijke consequenties van het vreemdelingenbeleid. In het 
bestuurlijke counterframe worden vervolgens de individuele aspecten ontkend en als 
onderdeel van een grote, abstracte, groep geportretteerd. Deze beeldvormingsdynamiek 
komt het beleidsframe niet ten gunste. Wanneer een casus een beleidsvoorstel of 
aankondiging van beleidsimplementatie betreft – zoals de vestiging van een 
asielopvanglocatie – is het belangrijkste counterframe vaak een bestuurlijk frame. In plaats 
van morele argumenten voor of tegen immigratie en asiel te noemen, wordt er gereageerd 
op bestuurlijke aspecten van het beleidsvoorstel. Op deze manier pogen tegenkrachten uit 
de samenleving beleidsimpact uit te oefenen en wordt onderhandeld over de parameters 
van beleid in plaats van grotere principes. 

 

6.4 Framingstrategieën 
De derde onderzoeksvraag was: welke actoren zijn hoofdrolspelers in mediaberichtgeving 
rond het vreemdelingenbeleid en hoe verhouden zij zich tot bepaalde frames en tot 
elkaar? Verschillende actoren trachten invloed uit te oefenen op de beeldvorming in casus 
rond het vreemdelingenbeleid. We zien bij verschillende casus dat individuele asielzoekers 
en hun naasten, maatschappelijke organisaties maar ook ad-hoc actiegroepen, vaak het 
human interestframe hanteren en gebruik maken van personificatie en mobilisatie. 
Bekende Nederlanders spreken soms hun steun uit voor individuele vreemdelingen en 
maken hierbij gebruik van het human interestframe. Zij doen aan ‘celebrity endorsements’ 
op social media en zorgen hiermee voor mobilisatie. Traditionele media spelen hier graag 
op in omdat dit belangrijke nieuwswaarden betreft. Experts, onder wie wetenschappers, 
steunen vaak indirect het human interestframe. Zij passen geen positieve feedback toe ten 
opzichte van het human interestframe, maar negatieve feedback ten opzichte van een 
alternatief frame. Bij casus waarbij belanghebbenden uit de samenleving pleiten voor nieuw 
beleid zien we dat individuele asielzoekers en hun naasten en maatschappelijke 
organisaties vaak aan issueconnectie en venue-shopping doen. Door op meerdere 
incidenten te wijzen, ondersteunen zij het pleidooi voor beleidsverandering.  
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Nieuwe informatie van ‘onafhankelijke experts’ kan tot verandering van het 
dominante frame leiden, maar de ‘usual suspects’ hebben minder invloed 
‘Geijkte’ actoren slagen er relatief weinig in om een verandering in de dominantie van 
media-frames te organiseren of om een nieuw frame in de media te introduceren. Juist 
actoren die als onafhankelijke experts worden gezien, kunnen bijdragen aan de legitimatie 
van een bepaald frame en frame-manipulatie bewerkstelligen. Ook Bekende Nederlanders 
kunnen op social media veel steun voor hun standpunt mobiliseren. Er is ook relatief veel 
aandacht voor actoren die zich ad hoc rond een specifieke casus organiseren of die gezien 
hun positie een onverwacht frame promoten. Deze bevindingen komen overeen met 
Druckman’s (2001) conclusie dat de geloofwaardigheid van bronnen een belangrijke 
voorwaarde is voor het effect van frames op een groter publiek. Wanneer een actor 
verondersteld wordt onafhankelijk te zijn, draagt dit bij aan zijn geloofwaardigheid.  

Beleids- en bestuurlijke actoren zijn niet alleen object maar ook actor in media-
aandacht en beeldvorming 
Bestuurlijke actoren doen niet alleen aan het remmen of corrigeren van media-aandacht 
(wat wij negatieve feedback noemen), maar in diverse casus trachten zij actief de 
beeldvorming te beïnvloeden en specifieke thema’s te agenderen (wat wij positieve 
feedback noemen). Positieve feedback werkt vaak meer in het voordeel van bestuurlijke 
actoren dan negatieve feedback. Wanneer de bewindspersoon negatieve feedback 
uitoefent, zien we herhaaldelijk dat enige tijd later alsnog een piek in media-aandacht volgt. 
Uitstel, in de vorm van een onderzoek of uitstel van debat, leidt vaak niet tot het afwenden 
van media-aandacht, maar tot een tweede piek in de media-aandacht. De negatieve 
feedback strategie van ‘objectivering’ leidt soms onbedoeld tot het opschalen van een 
incident. De kritiek vanuit de samenleving richt zich dan op het hele vreemdelingenbeleid 
in plaats van het handelen van een bewindspersoon in een unieke situatie.  

Het pakt vaak in het voordeel van de bewindspersoon uit wanneer hij een casus zelf in de 
media introduceert. Onze analyse laat zien dat er rond casus die door de verantwoordelijke 
bewindspersoon zelf in de media geïntroduceerd zijn, minder frame discrepantie met het 
dominante media-frame plaatsvindt. Hoewel er in de media altijd meerdere frames van het 
issue zullen verschijnen, kan het initiëren van media-aandacht voor een casus ervoor 
zorgen dat bepaalde aspecten van de casus in de verdere framing worden meegenomen. 
Deze bevinding sluit aan bij Entman’s (2003) cascade-model van framing. Wanneer 
bestuurlijke actoren de media een ‘kijkje in de keuken’ geven bij uitvoerende 
overheidsorganisaties rond het vreemdelingenbeleid leidt dit vaak tot informatieve en 
gebalanceerde mediabeeldvorming waarin verschillende frames naar voren komen. Het 
doorbreken van de vuistregel om niet te reageren op individuele gevallen als strategie van 
frame-manipulatie van het human interestframe heeft zelden het gewenste effect. In geen 
van de casus leidde dit tot een kanteling in de beeldvorming. 

 

6.5 Beleidsimpact 
De laatste vraag is welke mediastrategieën slagen in het agenderen van bepaalde issues en 
frames? Wanneer het dominante frame in mediabeeldvorming afwijkt van het beleidsframe 
rond de kwestie en de kwestie op de politieke agenda staat in combinatie met ofwel 
initiatie van de casus door een externe belanghebbende ofwel een grote mate van media-
aandacht, ontstaat er beleidsimpact. Dit betekent dat het beleidsframe verandert in termen 
van probleemdefinitie, causale verklaring, framing van betrokkenen of voorgestelde 
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oplossing. Opvallend is dat bij de aanwezigheid van alle vier de condities, er in sommige 
casus wel beleidsverandering plaatsvindt, terwijl dat in andere casus niet het geval is. De 
bewindspersoon en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het beleid behouden een 
zekere ‘agency’ in het overgaan tot beleidsverandering. Zij ondergaan mediadruk niet 
passief maar gaan hier strategisch mee om. De politieke stabiliteit van de regeringscoalitie 
lijkt hierbij een belangrijke rol in te spelen.  

Veel media-aandacht leidt vaak wel tot politieke agendering maar hoeft niet 
altijd tot beleidsverandering te leiden 
In het onderzoek is tevens gekeken of media-aandacht beleidsimpact heeft gehad. Dat wil 
zeggen: in hoeverre er veranderingen in de framing van de casus op de beleidsagenda 
hebben plaatsgevonden en deze worden toegeschreven aan aandacht en beeldvorming in 
de media. De politieke agenda vormt vaak een tussenstation tussen de media- en 
beleidsagenda. De hoeveelheid media-aandacht correspondeert met de mate van 
aandacht voor de casus op de politieke agenda. Vrijwel alle casus met relatief veel media-
aandacht stonden ook op de politieke agenda. De richting van causaliteit is in dit verband 
niet vast te stellen, wat ons betreft gaat het om een wederzijdse associatie tussen politieke 
agendering en media-aandacht. De stap naar de beleidsagenda wordt echter niet altijd 
gezet, zoals ook Bonjour en Schrover (2015: 1490) concluderen. In zeven van de zestien 
casus vond beleidsimpact plaats en bij deze casus was de hoeveelheid media-aandacht op 
zich geen voldoende voorwaarde. We zien dat frame-discrepantie tussen het dominante 
media-frame en beleids-frame en politieke aandacht belangrijke condities zijn voor 
beleidsimpact. Bestaande kritiek vanuit de politiek en uit de samenleving komt samen en 
wordt expliciet in mediabeeldvorming. Dit oefent druk uit voor beleidsimpact waarbij het 
beleidsframe convergeert met het dominante frame in de media. 

De media speelt een belangrijke corrigerende rol door het inbrengen van de 
menselijke maat van het vreemdelingenbeleid 
Rond verschillende individuele casus zien we een coalitie opstaan van asielzoekers zelf en 
hun naasten (waaronder advocaten en sympathisanten), maatschappelijke organisaties en 
de media die een human interestframe van de casus naar voren brengen. Conform de 
bevindingen van Ihlen en Thorbjørnsrud (2014: 11) zijn het vaak gezaghebbende actoren 
die tot de autochtone bevolking behoren die er in slagen om media-aandacht voor een 
individuele asielzoeker te genereren. Bij veel van deze gepersonificeerde casus zorgde het 
human interestframe uiteindelijk voor beleidsimpact. Dit is opmerkelijk, aangezien vaak 
door beleids- en bestuurlijke actoren gesteld wordt dat zij niet reageren op individuele 
casus. Bij casus rond het vreemdelingenbeleid brengen media vaak de menselijke maat 
succesvol in op de beleidsagenda. Aandacht voor individuele casus in de media is echter 
door een meerderheid van actoren ongewenst: bewindspersonen worstelen hiermee en 
spreken liever niet over individuele gevallen. Ook belangenorganisaties van asielzoekers 
zien personificatie als een onwenselijk laatste redmiddel wanneer stille diplomatie niet 
gewerkt heeft, zo stellen zij in verschillende mediaberichten.  

Er lijkt echter een punt van ‘saturatie’ te bestaan wanneer er recentelijk veel media-
aandacht is geweest voor een individuele casus. Er is dan een gebrek aan media-aandacht 
voor nieuwe casus die individuele migranten betreffen. Zo zien we dat er in de nasleep van 
de casus Mauro Manuel twee nieuwe individuele asielzoekers aandacht voor hun 
dreigende uitzetting vragen: Patricio Dos Santos en Yossef Kallid Abuzeynrea. Hun dossiers 
krijgen echter weinig media-aandacht en leveren veel kritische reacties op. In de literatuur 
wordt ook wel gesteld dat er ‘compassion fatique’ optreedt, waarbij media-aandacht na 
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verloop van tijd of bij opeenvolgende tragedies afneemt (Moeller 1999). Dit betekent dat 
naast kenmerken van de casus die dit onderzoek naar voren heeft gebracht, ook de 
context waarin de casus in de media komt een deel van de verklaring vormt voor media-
aandacht en of dit uiteindelijk kan leiden tot beleidsimpact.   
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APPENDICES 
 

Appendix A: Begrippenlijst 
 

Agenda-setting:  In dit onderzoek verwijst dit begrip naar de invloed van mediaberichten 
op de beleidsagenda waarbij de hoeveelheid aandacht en framing van de onderwerpen in 
de media wordt overgenomen op de beleidsagenda.  

Asielzoeker:  Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept 
middels een asielaanvraag. Gedurende de asielprocedure beoordeelt de IND of de 
asielzoeker voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag (en dus vluchteling is) of 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te 
worden onderworpen aan ernstige mensenrechtenschendingen. Als dat het geval is, dan 
krijgt de asielzoeker een asielvergunning. In het publieke debat en in de media worden de 
begrippen vluchteling en asielzoeker soms uitwisselbaar of juist vanuit een bepaalde 
framing ingezet (zie hoofdstuk 2.2). 

Beleidsagenda: Onderwerpen die aandacht krijgen in beleidsprocessen en de framing 
ervan. In dit onderzoek baseren wij ons op Kamerstukken, antwoorden op Kamervragen en 
antwoorden van bewindspersonen in Kamerhandelingen. 

Beleidsframe: Frame van de casus op de beleidsagenda. 

Counterframe: Een frame in mediabeeldvorming dat afwijkt van het dominante frame en 
de populariteit van het dominante frame bestrijdt (zie ook: frame-contestatie). 

Frames:  structurerende denkbeelden die het denken en handelen rond een beleidskwestie 
vormgeven door een zekere probleemdefinitie, causale verklaring, betrokken doelgroep en 
oplossingsstrategie aan de kwestie toe te dichten. 

Frame-annotatie: Frame-analyse van mediaberichten waarbij elk media-bericht wordt 
gelabeld aan de hand van het dominante issue-frame dat in het bericht naar voren komt.  

Frame-contestatie: de aanwezigheid van verschillende frames van rond een casus in de 
media voorkomen die verschillende, contesterende, interpretaties van de casus naar voren 
brengen. 

Frame-discrepantie:  de situatie dat het dominante frame in de mediaberichtgeving afwijkt 
van het dominante frame dat de verantwoordelijke bewindspersoon aan de kwestie 
toekent.  

Frame-identificatie: Kwalitatieve frame-analyse van mediaberichten waarbij maximaal vier 
frames per casus worden omschreven. Dit zijn casus-specifieke frames die worden 
gerelateerd aan één van de frames uit de typologie van master-frames. 

Framing devices: rhetorische middelen waarmee uitdrukking gegeven wordt aan een 
frame die appelleren aan een grotere, cultureel gedeelde betekenis. In dit onderzoek 
onderscheiden wij metaforen, uitdrukkingen, voorbeelden, visualisaties en statistische 
gegevens. 
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Framingstrategieën: Strategieën die actoren inzetten om hun frame in de media naar 
voren te brengen. Het kan hierbij gaan om strategieën van positieve feedback om het eigen 
frame te promoten of strategieën van negatieve feedback om de aandacht voor andere 
frames te verminderen. 

Master-frame: Frames die potentieel van toepassing zijn op verschillende issues 
gerelateerd aan het vreemdelingenbeleid. Hiermee zijn ze algemener dan issue-frames 
maar niet zo algemeen dat ze voor andere beleidsvelden geschikt zijn en eerder 
gekenmerkt kunnen worden als generieke nieuwsframes. 

Media-aandacht:  De aandacht voor het onderwerp in traditionele en social media. 
Hiermee bedoelen wij kwantitatieve aspecten van deze aandacht: het aantal publicaties en 
de duur van de aandacht in weken.  

Mediabeeldvorming:  De framing van casus in media, waarbij wordt verondersteld dat 
beeldvorming in de media in wisselwerking staat met publieke opinie in de samenleving. 

Personificatie: wanneer een kwestie in de media gepresenteerd wordt aan de hand van 
verhalen en beelden van concrete individuen. 

Politieke agenda: Onderwerpen die politieke aandacht krijgen en de framing ervan. In dit 
onderzoek baseren wij ons op Kamerhandelingen, Kamervragen en moties. 

Reasoning devices:  elementen waaruit een frame bestaat. In dit onderzoek 
onderscheiden wij een probleemdefinitie, causale verklaring, definitie van betrokkenen en 
voorgestelde oplossingsstrategie.  

Social media:  Online platforms die gebruikers de mogelijkheid geven om informatie uit te 
wisselen en publiek te maken. Ook wel ‘user generated content’ genoemd. In dit 
onderzoek betreft dit verschillende social network sites, (micro)blogs, en fora.  

Traditionele media:  Media waarbij een gevestigde redactie verantwoordelijk is voor 
nieuwsverspreiding naar een groter publiek. In dit onderzoek betreft dit kranten, 
opinietijdschriften en Tv-programma’s.  

Vluchteling: Volgens het Vluchtelingenverdrag dat is vastgesteld tijdens de conventie van 
Genève (1951) is een vluchteling iemand die ‘vanwege een gegronde vrees voor vervolging 
wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en 
niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet bereid is een beroep te doen op de 
bescherming van dat land...’. In Nederland krijgen vluchtelingen een asielvergunning. In het 
publieke debat en in de media worden de begrippen vluchteling en asielzoeker soms 
uitwisselbaar of juist vanuit een bepaalde framing ingezet (zie hoofdstuk 2.2). 

Vreemdelingenbeleid:  Het beleidsveld dat zich bezighoudt met het reguleren van de 
toestroom van vreemdelingen naar Nederland. In dit onderzoek worden ook enkele casus 
geanalyseerd die gerelateerd zijn aan het bredere immigratie- en asielbeleid.  
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Appendix B: Zoekstrings 

Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Dennis 
(11-11-2013 
– 11-5-2014) 

Dennis AND 
(Butera OR 
Kenia OR 
Burundi OR 
‘Oog in Al’) NOT 
Kimetto 

Dennis AND 
(Butera OR 
Kenia OR 
Burundi OR 
‘Oog in Al’) NOT 
Kimetto 

((Dennis OR 
Denis) AND 
(Butera OR 
Kenia* OR 
Burund* OR 
Boeroend* OR 
"Oog in Al") NOT 
Kimetto) AND 
lang:NL 

Dennis OR 
kinderpardon 
OR asielkind* 
OR (asiel* AND 
kind*). 

Opvang 
Oranje 
(15-9-2014 – 
25-1-2015) 

(Oranje! OR  
Pipo! OR 
speelstad) AND 
(opvang OR 
asiel! OR 
vluchteling! OR 
Most OR 
Broertjes OR 
COA OR AZC) 
 

(Oranje* OR  
Pipo* OR 
speelstad) AND 
(opvang OR 
asiel* OR 
vluchteling* OR 
Most OR 
Broertjes OR 
COA OR AZC) 
 

((Oranje* OR  
Orajne OR Pipo* 
OR speelstad 
OR Most) AND 
(asielz* OR 
vluchteling* OR 
COA OR 
"burgemeester 
Broertjes" OR 
“Jan Broertjes”)  
NOT (code OR 
appel* OR 
overall* OR 
fonds)) AND 
lang:NL 
 

(Oranje AND 
Asielzoeker*) 
OR 
(Asielzoeker* 
AND Drenthe) 

Opvang 
IJsselhallen 
(15-09-2014 
tot 18-01-
2015) 

IJsselhallen OR 
(asiel! AND 
Zwolle) OR 
(Vluchteling! 
AND Zwolle) OR 
(AZC AND 
Zwolle) OR 
(Zwolle AND 
Syri!) 
 

IJsselhallen OR 
(asiel* AND 
Zwolle) OR 
(Vluchteling* 
AND Zwolle) OR 
(AZC AND 
Zwolle) OR 
(Zwolle AND 
Syri*) 
 

(IJsselhal* OR 
Ysselhal* OR 
IJselhal* OR 
Yselhal*) AND 
(asielzoeker* OR 
vluchteling* OR 
vlugteling* OR 
AZC) AND 
lang:NL 

(IJsselhallen 
AND Asiel*) OR 
(Zwolle AND 
Asiel*) 

Abdul 
Ghafoor 
Ahmadzai 
(04-08-2014 
tot 11-01-
2015) 

Ahmadzai OR 
“Afghaanse Tolk” 
OR legertolk OR 
Defensietolk 
NOT “Ashraf 
Ghani” 
 

Ahmadzai OR 
“Afghaanse Tolk” 
OR legertolk OR 
Defensietolk 
NOT “Ashraf 
Ghani” 
 

(Ahmadzai OR 
Amadzai OR 
Ahmazdai OR 
"Afghaanse Tolk" 
OR "Afgaanse 
tolk" OR 
"afhgaanse tolk" 
OR legertolk OR 
Defensietolk 
)NOT (“Ashraf 
Ghani” OR 
Harun) AND 
lang:NL 

(Tolk AND 
Defensie) OR 
(Tolk AND Asiel) 
OR Ahmadzai 
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Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Nieuwe au 
pair regeling 
(01-09-2014 
tot 18-01-
2014) 

Au pair! AND 
(Teeven OR 
Asscher OR uur 
OR “culturele 
uitwisseling” OR 
Nederlands OR 
taal!) 
 

Au pair* AND 
(Teeven OR 
Asscher OR uur 
OR “culturele 
uitwisseling” OR 
Nederlands OR 
taal*) 
 

"Au pair*" AND 
(Teeven OR 
Asscher OR 
Teven OR 
Ascher  OR 
"maximaal 20 
uur" OR 
"strengere 
regels" OR 
kabinet) AND 
lang:NL 

“Au pair*” 

Terugkeer 
asielzoekers 
naar 
Rwanda en 
Burundi  
(30-12-2013 
tot 29-06-
2014) 

(Terugkeer! OR 
teruggekeerd! 
OR uitzett! OR 
uitgezet! OR 
repat! OR 
gerepatri! OR 1F) 
AND (Burund! 
OR Rwand!) 

(Terugkeer! OR 
teruggekeerd! 
OR uitzett! OR 
uitgezet! OR 
repat! OR 
gerepatri! OR 1F) 
AND (Burund! 
OR Rwand!) 

(Terugkeer* OR 
teruggekeerd* 
AND 
asielzoeker* OR 
Vluchteling*) OR 
(uitzett* OR 
uitgezet* AND 
asielzoeker* OR 
Vluchteling*) OR 
(repat* OR 
gerepatri* AND 
asielzoeker* OR 
Vluchteling*) OR 
(Teeven OR 
Teven) AND 
(Burund* OR 
Rwand* OR 
Boeroend* OR 
Roewand*) 

(Rwanda AND 
Teeven) OR 
(Burundi AND 
Teeven) 

Polenmeldp
unt (30-01-
2012 – 05-
08-2012) 

Polenmeldpunt 
OR Polen-
meldpunt OR 
PVV-meldpunt 
OR (meldpunt 
AND PVV) OR 
(Meldpunt AND 
MOE-lander!) 
OR (Meldpunt 
AND Oost-
Europ!) OR 
(kliklijn AND 
PVV) OR 
(Meldpunt AND 
Polen) 
 

Polenmeldpunt 
OR "Polen-
meldpunt" OR 
(meldpunt AND 
PVV) OR 
(Meldpunt AND 
MOE-lander*) 
OR (meldpunt 
AND Oost-
Europ*) OR 
(kliklijn AND 
PVV) OR "PVV-
meldpunt" 
 

Polenmeldpunt 
OR "meldpunt 
PVV" OR PVV-
meldpunt OR 
"Meldpunt 
Midden- en 
Oost-
Europeanen" OR 
Polen-meldpunt 
OR (meldpunt 
AND PVV) OR 
(Meldpunt AND 
MOE-lander*) 
OR "kliklijn PVV" 

(Meldpunt AND 
PVV) OR 
(Meldpunt AND 
Oost-
Europeanen) OR 
(Meldpunt AND 
Polen) OR 
Polenmeldpunt 
OR Polen-
meldpunt 



186 
 

Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

LHBT  
Oegandese 
asielzoekers 
(24-02-
2014-24-08-
2014)  

Oeganda OR 
Uganda OR 
homoseksu! 
AND 
Asielzoeker! OR 
(Homoseksu! 
OR geaardheid 
OR LHBT) AND 
(Asiel! OR 
Vluchteling! Or 
Toestroom OR 
Instroom) 

Oeganda OR 
Uganda OR 
homoseksu* 
AND 
Asielzoeker* OR 
(Homoseksu* 
OR geaardheid 
OR LHBT) AND 
(Asiel* OR 
Vluchteling* Or 
Toestroom OR 
Instroom) 

((Ugand* OR 
Oegand*)  AND  
(homo* OR 
LHTB OR 
geaardheid)  
AND  (asiel* OR 
versoepel* OR 
instroom OR 
toestroom) NOT 
"Gay Pride 
Kerkdienst") 
NOT lang:EN 

(Oegand* AND 
asiel*) OR 
Oegand* AND 
homoseks*) OR 
Oegand* AND 
LHBT) 

Code 
Oranje 
(5-8-2013 
tot 8-2-
2014) 

code oranje 
AND (Asscher 
OR EU-mobiliteit 
OR Polen OR 
Roemen! OR 
Bulgar! OR 
MOE-lande! OR 
Oost-Europ!) vrij 
verkeer OR 
verdringing OR 
arbeidsverdringi
ng OR 
arbeidsmigratie 
OR EU-landen 
OR Midden- en 
Oost-Europa OR 
toestroom OR 
EU-
arbeidsmigratie 
 

"code oranje" 
AND (Asscher 
OR EU-mobiliteit 
OR Polen OR 
Roemen* OR 
Bulgar* OR 
MOE-lande* OR 
Oost-Europ* OR 
"vrij verkeer" OR 
verdringing OR 
arbeidsverdringi
ng OR 
arbeidsmigratie 
OR EU-land* OR 
"Midden- en 
Oost-Europa" 
OR toestroom 
OR EU-
arbeidsmigra*) 
 

("code oranje" 
OR "kode 
Oranje") AND 
(Asscher OR EU-
mobiliteit OR 
Polen OR 
Roemen* OR 
Bulgar* OR 
MOE-lande* OR 
Oost-Europ* OR 
"vrij verkeer" OR 
verdringing OR 
arbeidsverdringi
ng OR 
arbeidsmigratie 
OR EU-landen 
OR "Midden- en 
Oost-Europa" 
OR toestroom 
OR EU-
arbeidsmigratie) 
NOT lang:EN 

“code oranje” 
AND migra* 
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Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Hongerstake
nde 
asielzoekers 
detentiecent
rum 
Rotterdam 
(29-4-2013 – 
1-12-2013) 

“Chei! Bah” OR 
“Issa Koulib!” OR 
hongerstak! 
Guine! OR 
hongerstak! 
Asielzoeke! OR 
Hongerstak! 
Teeven OR 
Dorststak! 
asielzoeke!  
 

"Chei* Bah" OR 
“Issa Koulib*” OR 
(hongerstak* 
AND Guine*) OR 
(hongerstak* 
AND 
Asielzoeke*) OR 
(Hongerstak* 
AND Teeven) 
OR (Dorststak* 
AND 
asielzoeke*) 
 

(((hongerstak* 
OR dorststak*) 
AND (detentie* 
OR isoleer* OR 
asielzoeker* OR 
vluchteling* OR 
ongedocument
eerd*) AND 
Rotterdam) OR  
("Cheikh Bah" 
OR "Cheihk Bah" 
OR "Sjeikh Bah" 
OR "Cheik* Bah" 
OR "Issa 
Koulibaly" OR 
"Issa Koelibaly" 
OR "Sayam 
Uddin Nessar" 
OR "Sayam 
Uddin Nesar" 
OR "Bast Sahli" 
OR "Bast Sali" 
OR "Sesig 
Manuel" OR 
"Mohammed 
Samir Abdullah" 
OR "Mohamed 
Samir Abdullah")) 
NOT lang:EN 

hongerstak* OR 
dorststak* OR 
(vreemdelingen
detentie AND 
Rotterdam) OR 
(vreemdelingen
bewaring AND 
Rotterdam) 
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Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Nareisproce
dure 
(27-5-2013 – 
8-12-2013) 

Narei! OR 
(Gezinsherenig! 
AND Asiel! OR 
Vluchteling!) OR 
(Nakom! AND 
Asiel!) OR 
asielkind! OR 
vluchtelingenkin
d! OR 
vluchtelingkind! 
 

Narei* OR 
(Gezinsherenig* 
AND (Asiel* OR 
Vluchteling*)) 
OR (Nakom* 
AND Asiel*) OR 
asielkind* OR 
vluchtelingenkin
d* OR 
vluchtelingkind* 
 

(((Nareis* OR 
Nareiz*)  AND 
((Gezinsherenig* 
OR Asiel* OR 
Vluchteling* OR 
kinderombudsm
an OR "Marc 
Dullaert" OR 
"Mark Dullaert" 
OR 
Defencechildren 
OR 
kinderrecht*) 
OR (Teeven 
AND asiel*))) OR 
((kinderombuds
man OR "Marc 
Dullaert") AND 
(asiel* OR 
gezinsherenig* 
OR 
vluchteling*)) 
OR (Teeven 
AND ((asielkind* 
OR 
gezinsherenig* 
or asielbeleid*) 
AND (fraude OR 
recht* OR 
versoepel* OR 
regel*))) NOT 
dier* NOT 
kinderpardon) 
NOT lang:EN 

(Narei* OR 
kinderombudsm
an) 

Aleksandr 
Dolmatov 
7-1-2013 – 
7-7-2013 

Dolmatov OR 
(Zelfmoord AND 
Rus) OR zaak-
Dolmatov OR 
debat-Dolmatov 
OR (zelfmoord 
AND 
asielzoeker) 
 

Dolmatov OR 
(Zelfmoord AND 
Rus) OR 
(zelfmoord AND 
asielzoeker) 
 

("Aleksandr 
Dolmatov" OR 
"Alexander 
Dolmatov"  OR 
"Aleksander 
Dolmatov" OR 
Dolmatov OR 
(Zelfmoord AND 
Rus AND asielz*) 
OR zaak-
Dolmatov OR 
debat-
Dolmatov) AND 
lang:NL 

Dolmatov OR 
(zelfmoord AND 
gedetineerde) 
OR (zelfmoord 
AND 
asielzoeker) 



189 
 

Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Kinderpardo
n (5-12-2011 
– 3-3-2013) 

Kinderpardon 
OR Kindpardon 
OR “regeling 
langdurig 
verblijvende 
kinderen” OR 
Maurowet OR 
kinderasielwet 
OR 
Kinderpardon.nu 
OR (generaal 
pardon AND 
kinderen) OR 
(Geworteld! 
kind!) OR 
(pardon AND 
“minderjarige 
asielzoeker!”) 
OR (uitzett! AND 
kind!) 
 

Kinderpardon 
OR Kindpardon 
OR “regeling 
langdurig 
verblijvende 
kinderen” OR 
Maurowet OR 
kinderasielwet 
OR ("generaal 
pardon" AND 
kinderen) OR 
("generaal 
pardon" AND 
"Geworteld* 
kind*") OR 
(pardon AND 
minderjarig*) 
 

(Kinderpardon 
OR Kindpardon 
OR “regeling 
langdurig 
verblijvende 
kinderen” OR 
Maurowet OR 
kinderasielwet 
OR ("generaal 
pardon" AND 
kinderen) OR 
("generaal 
pardon" AND 
"Geworteld* 
kind*") OR 
(pardon AND 
“minderjarig* 
asielzoeker*”)) 
NOT lang:EN 
 

Kinderpardon 
OR “langdurig 
verblijvende 
kinderen” OR 
asielkind*  

Mauro 
Manuel (27-
6-2011 – 1-1-
2012) 

Mauro OR 
“Angolese 
tiener” OR 
“Angolese 
asielzoeker”  

Mauro AND 
(Manuel OR 
Angol* OR 
asiel*) 
 

(Mauro OR 
"Angolese 
tiener" OR 
"Angolese 
asielzoeker" OR 
"Angolese 
vluchteling") 
NOT lang:EN 

Mauro OR 
“jonge 
asielzoeker*” OR 
“minderjarige 
asielzoeker*” OR 
AMA* OR AMV* 

Eritrese 
asielzoekers 
(31-3-2014 – 
5-10-2014) 

(Asiel! OR 
Vluchteling! OR 
toestroom OR 
instroom OR 
immigra!) AND 
Eritre! 
 

(Asiel* OR 
Vluchteling* OR 
toestroom OR 
instroom OR 
immigra*) AND 
Eritre* 
 

(Asielz* OR 
Vluchteling* OR 
immigra*) AND 
(toestroom OR 
instroom OR 
stijging OR 
plotseling* OR 
Eritre*) NOT 
(Roemen* OR 
Bulgar* OR 
Roemeen*) 
NOT lang:EN 

Asiel* AND 
Eritre* 
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Casus LexisNexis AmCAT/Acade
mia.nl OBI4Wan 

Officiële 
bekendmaking 
en.nl 

Vluchtkerk 
(17-9-2012 – 
25-1-2013) 

(Tentenkamp 
AND 
(Amsterdam-
Osdorp OR 
Osdorp OR 
Amsterdam OR 
uitgeprocedeerd
e asielzoeker! 
OR Notweg)) 
OR 
(Vluchtkantoor 
or (garage and 
asiel!) or 
Vluchtkerk or 
vluchtflat or 
vluchtgarage or 
vluchtschans or 
vluchtmarkt or 
(uitgeprocedeer
de asielzoeker! 
and vlucht! and 
Amsterdam) or 
vluchthaven or 
vluchtopvang or 
vluchtgebouw) 
 

(Vluchtkantoor 
OR (garage AND 
asiel*) OR 
Vluchtkerk OR 
vluchtflat OR 
vluchtgarage OR 
vluchtschans 
OR vluchtmarkt 
OR vluchthaven 
OR 
vluchtopvang 
OR 
(uitgeprocedeer
d* AND asiel* 
AND 
Amsterdam) OR 
vluchtgebouw) 
OR 
(Tentenkamp 
AND 
(Amsterdam-
Osdorp OR 
Osdorp OR 
Amsterdam OR 
uitgeprocedeerd
e asielzoeker* 
OR Notweg)) 
 

(Vluchtkerk* OR 
Vluchtflat OR 
Vluchtkantoor 
OR 
(Vluchthaven 
AND  asiel*) OR 
Vluchtgarage 
OR Vluchtmarkt 
OR 
(Tentenkamp 
AND 
asielzoeker*) OR 
Vluchtgebouw 
OR 
Vluchtschans 
OR 
Vluchtopvang 
OR 
Vluchtschool 
OR 
(uitgeprocedeer
d* AND 
Amsterdam AND 
vlucht*) OR 
(uitgeproduceer
d* AND 
Amsterdam AND 
vlucht*) OR 
Vluchtkrek OR 
(Havenstraat 
AND (bajes OR 
gevangenis)) OR 
(illegal* AND 
Amsterdam AND 
opvang)) NOT 
lang:EN 

(Tentenkamp 
AND 
Amsterdam) OR 
(Vluchtkerk AND 
Amsterdam) OR 
(Asielzoekers 
AND 
Amsterdam) 

 

 



Appendix C: Analysekader master-frames 

 

 

 Reasoning devices Framing devices  
Frame Probleem 

definitie 
Causale 

verklaring 
Betrokkenen Oplossings 

strategie 
Metafoor Uitdrukking Voorbeeld Visualisatie Statistische 

gegevens 
Human 
interestfram
e 

Individuen of 
personen 
wordt 
onrecht 
aangedaan 

Omstandighe
den waar 
beleid 
onvoldoende 
in voorziet, of 
juist beleid dat 
onnodig leed 
veroorzaakt 

Archetype van 
slachtoffer, 
medemens in 
nood 

Uitzondering 
voor 
individuele 
gevallen of 
specifieke 
groepen of 
beleidsverande
ring in het 
algemeen 

‘tragedie’  ‘zij hebben 
hier niet om 
gevraagd’ 

Achtergronde
n van 
vluchtelingen 
of ervaringen 
van 
omwonenden 

Beelden van 
vluchtelingen, 
protestacties, 
of 
opvanglocatie
s 

Personificatie 
van casus. 
Daarom geen 
abstracte 
cijfers 
genoemd 

Bedreiging-
frame 

Bepaalde 
groep of 
bepaald 
beleid vormt 
een 
bedreiging 
voor de 
samenleving 

Oncontroleer
bare 
omstandighed
en of 
ondoordacht 
beleid 

Profiteurs, 
mensen die 
de boel 
belazeren en 
slachtoffers 
hiervan 

Restrictiever 
beleid 

‘tsunami’ of 
‘aanzuigende 
werking’ 

‘gelukszoekers
’ of ‘asiellobby’ 

Fraude m.b.t 
procedures, 
perverse 
gevolgen van 
beleid 

Groepen, 
geen 
personificatie 

Fraudecijfers 

Bestuurlijk 
frame 

Er doet zich 
een 
bestuurlijke 
uitdaging 
voor die zo 
adequaat 
mogelijk 
beheerst 
moet 
worden 

Veranderende 
omstandighed
en 

Politici en 
bewindslieden 
die in actie 
moeten 
komen   

Adequaat 
handelen rond 
een nieuwe 
situatie, 
politieke winst 
of verlies  

‘problemen 
het hoofd 
bieden’ 
‘overleven 
van 
Kamerdebat’ 
‘struikelen 
over een 
dossier’ 

Beleid of 
bewindsperso
on staat onder 
druk; politiek 
succes of 
valkuil 

Goede 
afweging van 
opties, 
succesverhale
n van eerder 
beleid 

Foto’s van 
bewindslieden 
en politici, 
beelden van 
debat uit de 
kamer, 
interviews met 
politici 

Politieke 
peilingen, 
zetelverdeling
en 
stemmingen 
in Tweede 
Kamer. 

Economisch 
frame 

Economisch
e winsten of 
verliezen  

Economische 
gevolgen van 
casus rond 
immigratie-en 
asiel zoals 
brain gain of 
juist 
arbeidsmarktv
erdringing 

Regio’s, 
ondernemers, 
sociale 
voorzieningen 
die er baat of 
verlies bij 
hebben 

Economische 
kansen grijpen 
of verliezen 
verkleinen, 
opvang elders 
(bijvoorbeeld in 
de regio) 

‘brain gain’ of 
‘verdringing 

‘kosten voor 
de 
belastingbetal
er’ ‘druk op 
sociale 
voorzieningen’  
 

Voorbeelden 
van partijen 
die verdienen 
aan 
immigratie  

Beelden van 
wachtrijen, 
partijen die 
baat hebben  

Gevolgen van 
immigratie 
worden in 
economische 
cijfers 
uitgedrukt 
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Appendix D: Gebruikte typen codes 
Code Omschrijving  Voorbeeld code  

1. Actor (AC) 
Hoofdcode - codeert de actor die aan het woord is in de 
mediaberichtgeving 

  

1.1. Auteur (AU) Algemene code - om naam van auteur en alle tekst uit zijn/haar naam te coderen    

1.1.1 Auteur per medium 

Codeer de naam van de auteur wanneer dit bekend is. Wanneer geen specifieke auteur 
wordt genoemd of er bijvoorbeeld staat ‘Door onze redactie’ zullen wij dit coderen als 
‘onbekend’.  

AC_AU_SheilaSitalsing of 
AC_AU_Onbekend 

1.2. Bron (BR) 
Algemene code - om naam en uitspraken (geciteerd of geparafraseerd) van een 
aangehaalde bron te coderen 

  

1.2.1. Politici/bewindslieden (PO) Codeer politici/bewindslieden en hun woordvoerders.  AC_BR_PO_FredTeeven 

1.2.2. Betrokkenen (BE) 

Codeer betrokken individuen of (woordvoerders van) groepen die onderwerp zijn van 
discussie met deze code wanneer ze aan het woord komen. Wanneer er over hen 
gesproken wordt niet deze code gebruiken, zie 2.3. AC_BR_BE_Mauro 

1.2.3. Maatschappelijke organisatie (MA) Codeer individuele belangenbehartigers of belangenorganisaties.  
AC_BR_MA_ElckeBonson of 
AC_BR_MA_DefenseForChildren 

1.2.4. Experts (EX) Codeer deskundigen zoals wetenschappers die zich in het mediadebat mengen. AC_BR_EX_ThomasSpijkerboer 

1.2.5. Individuele burger (BU) 
Codeer individuele burgers die als 'voxpop' aan het woord worden gelaten of een 
lezersbrief hebben ingezonden. AC_BR_BU_JanDeBoer 

1.2.6. Overheidsorganisatie (OV) Codeer overheidsorganisaties die aan het woord komen of woordvoerders hiervan 
AC_BR_OV_COA of 
AC_BR_OV_JanWillemAnholts 

2. Reasoning devices/frame 
elementen (RE) 

Hoofdcode - hieronder coderen we tekst -/beeldfragmenten waar 
reasoning devices expliciet in de tekst voorkomen 

  

2.1. Probleemdefinitie (PD) 
Algemene code - Wat wordt in deze casus als probleem/issue gedefinieerd? Hoe 
wordt dit beschreven of in beeld gebracht?  

  

2.1.1. Human interest (HI) Probleemdefinitie passend bij human interestframe RE_PD_HU_DreigendeUitzetting  

2.1.2. Bedreiging (BE) Probleemdefinitie passend bij bedreigingsframe RE_PD_BE_FraudeAsielverzoeken 
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Code Omschrijving  Voorbeeld code  

2.1.3. Bestuurlijk (BU) Probleemdefinitie passend bij bestuurlijk frame RE_PD_BU_TeevenOnderDruk 

2.1.4. Economisch (EC) Probleemdefinitie passend bij economisch frame 
RE_PD_EC_SocialeVoorzieningen
Onbetaalbaar 

2.1.5. Anders (AN) Andere probleemdefinitie RE_PD_AN_Anders1 

2.2. Causale verklaring (CA) 
Algemene code - Wat wordt als verklaring voor het probleem gegeven? Dit biedt 
antwoord op de waarom-vraag 

  

2.2.1. Human interest (HI) Causale verklaring passend bij human interestframe RE_CA_HU_NoodsituatieThuisland 

2.2.2. Bedreiging (BE) Causale verklaring passend bij bedreigingsframe 
RE_CA_BE_LekkendeGrensbewaki
ng 

2.2.3. Bestuurlijk (BU) Causale verklaring passend bij bestuurlijk frame 
RE_CA_BU_DiscretionaireRuimteSt
aatssecretaris 

2.2.4. Economisch (EC) Causale verklaring passend bij economisch frame 
RE_CA_EC_BehoudVoorzieningen
Krimpregios 

2.2.5. Anders (AN) Andere causale verklaring RE_CA_AN_Anders1 

2.3. Betrokkenen (BE) 

Algemene code - Hier wordt de wie vraag beantwoord. Wie is bij deze casus 
onderwerp van discussie. Zijn zijn bijvoorbeeld slachtoffer of bedreiging? Wanneer 
zij aan het woord worden gelaten, zie 1.2.1 of 1.2.2. 

  

2.3.1. Human interest (HI) Benoemen betrokkenen (target group) passend bij human interestframe RE_BE_HI_Dennis8JarigJongetje 

2.3.2. Bedreiging (BE) Benoemen betrokkenen (target group) passend bij bedreigingsframe RE_BE_BE_TsunamiVanEritreers 

2.3.3. Bestuurlijk (BU) Benoemen betrokkenen (target group) passend bij bestuurlijk frame RE_BE_BU_StaatssecretarisTeeven 

2.3.4. Economisch (EC) Benoemen betrokkenen (target group) passend bij economisch frame RE_BE_EC_Mensensmokkelaars 

2.3.5. Anders (AN) Andere framing van betrokkenen RE_BE_AN_Anders1 

2.4. Oplossingsstrategie (OP) 
Algemene code - Hier wordt de normatieve stap gemaakt naar wat er zou moeten 
gebeuren. Er wordt een oplossing voorgesteld en daarbij een normatief oordeel 
gegeven over de situatie. 
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Code Omschrijving  Voorbeeld code  

2.4.1. Human interest (HI) Oplossingsstrategie passend bij human interestframe 
RE_OP_HI_HumanerVreemdelinge
nbeleid 

2.4.2. Bedreiging (BE) Oplossingsstrategie passend bij bedreigingsframe RE_OP_BE_BahUitzetten 

2.4.3. Bestuurlijk (BU) Oplossingsstrategie passend bij bestuurlijk frame 
RE_OP_BU_UitruilIssuesRegeerakk
oord 

2.4.4. Economisch (EC) Oplossingsstrategie passend bij economisch frame RE_OP_EC_EUAfspraken 

2.4.5. Anders (AN) Andere oplossingsstrategie RE_OP_AN_Anders1 

3. Framing devices (FR) 
Hoofdcode - hieronder coderen we narratieve strategieen waarvan auteurs 
zich bedienen waarmee een onderliggende frame expliciet wordt 

  

3.1. Metafoor (ME) 
Algemene code - Gebruik van metaforen (beeldspraak) die een bepaalde 
associatie oproepen. Gebruik van bepaalde symbolische woorden of beelden.  

  

3.1.1. Human interest (HI) Metafoor passend bij human interestframe FR_ME_HU_GeenMensIsIllegaal 

3.1.2. Bedreiging (BE) Metafoor passend bij bedreigingsframe 
FR_ME_BE_TsunamiVanAsielzoeke
rs 

3.1.3. Bestuurlijk (BU) Metafoor passend bij bestuurlijk frame 
FR_ME_BU_StruikelendeStaatssecr
etaris 

3.1.4. Economisch (EC) Metafoor passend bij economisch frame FR_ME_EC_Asieldruk 

3.1.5. Anders (AN) Andere probleemdefinitie FR_ME_AN_Anders1 

3.2. Uitdrukking (UI) 
Algemene code - Het gebruik van bepaalde catchphrases, er worden keuzes in het 
lexicon gemaakt die bij een bepaald frame passen. Het gaat om stereotyperingen 
van groepen of situaties. 

  

3.2.1. Human interest (HI) Uitdrukking passend bij human interestframe 
FR_UI_HU_NiemandVerlaatZomaar
ZijnLand 

3.2.2. Bedreiging (BE) Uitdrukking passend bij bedreigingsframe FR_UI_BE_Gelukszoekers 

3.2.3. Bestuurlijk (BU) Uitdrukking passend bij bestuurlijk frame FR_UI_BU_VerliesVoorCDA 
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Code Omschrijving  Voorbeeld code  

3.2.4. Economisch (EC) Uitdrukking passend bij economisch frame FR_UI_EC_KostenVanImmigratie 

3.2.5. Anders (AN) Andere uitdrukking FR_UI_AN_Anders1 

3.3. Voorbeeld (VO) 
Algemene code - Er wordt een voorbeeld gekozen om een issue toe te lichten of 
een beschrijving van een situatie gegeven. Welke parallellen worden getrokken? 

  

3.3.1. Human interest (HI) Voorbeeld passend bij human interestframe 
FR_VO_HU_Beschrijving 
vluchtverhaal 

3.3.2. Bedreiging (BE) Voorbeeld passend bij bedreigingsframe FR_VO_BE_FraudeAsielverzoek 

3.3.3. Bestuurlijk (BU) Voorbeeld passend bij bestuurlijk frame 
FR_VO_BU_HandelenInVergelijkbar
eCasus 

3.3.4. Economisch (EC) Voorbeeld passend bij economisch frame 
FR_VO_EC_VerdienendeMensens
mokkelaars 

3.3.5. Anders (AN) Ander voorbeeld FR_VO_AN_Anders1 

3.4. Visualisatie (VI) 
Algemene code - Het gebruik van visuele beelden. Bijvoorbeeld een infographic, 
cartoon of foto. 

  

3.4.1. Human interest (HI) Visualisatie passend bij human interestframe FR_VI_HU_FotoMauroTraan 

3.4.2. Bedreiging (BE) Visualisatie passend bij bedreigingsframe 
FR_VI_BE_GrafiekExplosieveToena
meAsielzoekers 

3.4.3. Bestuurlijk (BU) Visualisatie passend bij bestuurlijk frame 
FR_VI_BU_VideobeeldenKamerdeb
at 

3.4.4. Economisch (EC) Visualisatie passend bij economisch frame 
FR_VI_EC_WachtlijstenSocialeWoni
ngbouw 

3.4.5. Anders (AN) Andere visualisatie FR_VI_AN_Anders1 

3.5. Statistische gegevens (ST) 
Algemene code - Er worden statistische gegevens genoemd om de casus toe te 
lichten. 

  

3.5.1. Human interest (HI) Statistische gegevens passend bij human interestframe 
FR_ST_HU_CijfersZelfmoordOnder
Asielzoekers 
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Code Omschrijving  Voorbeeld code  

3.5.2. Bedreiging (BE) Statistische gegevens passend bij bedreigingsframe 
FR_ST_BE_GrafiekExplosieveToena
meAsielzoekers 

3.5.3. Bestuurlijk (BU) Statistische gegevens passend bij bestuurlijk frame FR_ST_BU_PolitiekePeilingen 

3.5.4. Economisch (EC) Statistische gegevens passend bij economisch frame 
FR_ST_EC_KostenGezondheidszor
g 

3.5.5. Anders (AN) Andere statistische gegevens FR_ST_AN_Anders1 

4. Framingstrategieën actoren 
(AR) 

Hoofdcode - Argumentatieve strategieen waarvan actoren in het debat 
zich bedienen om het beleidsproces te beinvloeden 

  

4.1. Positieve feedback (PO) Algemene code - Actor probeert zijn issueframe op de agenda te zetten/houden    

4.1.1. Personificatie (PE) 

Het personificeren van algemene maatschappelijke verhalen. Hierdoor wordt een 
abstract maatschappelijk probleem concreet gemaakt als een persoonlijk probleem van 
een voorbeeld casus. Dus, door een onderwerp te personificeren en dramatiseren 
kunnen actoren bewust aandacht creëren in zowel nieuwe als oude media. AR_PO_PE_BriefVanMauro 

4.1.2. Mobilisatie (MO) 

Actoren kunnen bewust via media (oude, maar zeker ook nieuwe media) proberen 
draagvlak te creëren voor specifieke plannen en uitspraken, of juist de aandacht te 
vragen voor een probleem dat onderbelicht zou zijn.  

AR_PO_MO_PetitieKinderpardon.n
u 

4.1.3. Framemanipulatie (FR) 

Actoren kunnen proberen bewust een frame dat is ontstaan rond een specifieke 
situatie te veranderen, door argumenten te geven die juist een andere framing van de 
situatie steunen. 

AR_PO_FR_GeenPolenprobleemm
aarArbeidsmarktprobleem 

4.1.4 Issue-connectie (IS) 

Actoren kunnen ook expansie van aandacht bevorderen door een onderwerp te 
verbinden aan bredere thema’s die leven in de samenleving. Zo wordt vaak niet alleen 
de schaal van aandacht vergroot, maar worden vaak ook nieuwe actoren bij een 
discussie betrokken. 

AR_PO_IS_NaSaharEnMauroNuOo
kDennis 

4.1.5 Venue-shopping (VE) 

Dit betreft een strategisch zoeken naar media kanalen of specifieke instituties (‘venues’) 
om aandacht te krijgen voor een specifiek frame. Dit kan zowel gaan om zoeken naar 
een specifiek medium, zoals een krant, een tabloid of een TV programma, als het 
zoeken naar een andere institutionele arena. 

AR_PO_VE_GeenVluchtelingenpro
blematiekMaarVeiligheidsproblemat
iek 

4.2 Negatieve feedback (NE)  Algemene code - Actor probeert aandacht voor andere frames te verminderen    
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Code Omschrijving  Voorbeeld code  

4.2.1. Objectivering 

Dit betreft het strategisch tegengaan van het personificeren van een onderwerp, door 
het juist te koppelen aan een meer algemene maatschappelijke problematiek, en 
bijvoorbeeld het koppelen aan onderzoek en experts of het aankondigen van 
aanvullend onderzoek. 

AR_NE_OB_UitzonderingenNietEff
ectief 

4.2.2. Non-respons Het negeren van een ontstane situatie (radio stilte)   AR_NE_NO_RutteWilNietReageren  

4.2.3. Attention-shifting 
Het afleiden van de aandacht naar een ander gerelateerd probleem  

AR_NE_AT_WaaromZorgenWeNiet
EerstVoorDeOuderen 

4.2.3. Externalisering 

Dit betreft het bewust verleggen van de verantwoordelijkheid voor een onderwerp naar 
een andere arena (of ‘venue’), om zo te voorkomen het object van aandacht te worden 
of te blijven. 

AR_NE_EX_EuropeesProbleem 

5. Verwijzingen naar andere 
berichtgeving (VE) 

Hoofdcode - Hier coderen we hoe mediaberichten en beleidsstukken naar 
elkaar verwijzen 

  

5.1. Krantenbericht (KR) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een krantenbericht VE_KR_Volkskrant 

5.2. Opiniestuk (OP) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een opiniestuk VE_OP_VrijNederland 

5.3. TV-item (TV) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een televisie-item VE_TV_PowNews 

5.4. Online media (ON) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een online bericht VE_ON_Twitter 

5.5 Kamervraag (KV) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een kamervraag VE_KH_KamervraagFritsma 

5.6 Kamerhandelingen (KH) 
Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar debat in de Kamer (waarvan 
verslag bestaat in de vorm van kamerhandelingen. 

VE_KH_InterruptieDoorSpekman 

5.7. Kamerstuk (KS) Algemene code - In een publicatie wordt verwezen naar een kamerstuk VE_KS_VrijNederland 

6. Vrije codes (VR) 
Hoofdcode - om zaken te coderen die niet in een van bovenstaande 
codefamilies vallen maar wel relevant lijken 

  

6.1. Vrije code 1 Beschrijving Vrije code 1 VR_VrijeCode1 

6.2. Vrije code 2 Beschrijving Vrije code 2 VR_VrijeCode2 

6.3. Vrije code 3 Beschrijving Vrije code 3 VR_VrijeCode2 

 



Appendix E: Kwantiteit media-aandacht in traditionele en social media 
 

Kwantiteit media-aandacht in traditionele en social media over de eerste 26 
weken van de casus in absolute hoeveelheden en percentages.  

Casus Totaal  
Traditionel
e media  

Social 
media  

% 
Traditionel
e media 

% Social 
media 

Mauro Manuel 827 287 540** 34,7 65,3 
Aleksandr 
Dolmatov 12229 157 12072 1,3 98,7 
Abdul Ghafoor 
Ahmadzai* 6674 43 6631 0,6 99,4 
Dennis Butera 365 17 348 4,7 95,3 
Eritrese 
asielzoekers 6021 184 5837 3,1 96,9 
Hongerstakers 
detentiecentru
m 1756 73 1683 4,2 95,8 
LHBT-
asielzoekers 
Oeganda 947 27 920 2,9 97,1 
Terugkeer 
Rwanda/Buru
ndi 209 11 198 5,3 94,7 
Vluchtkerk 11657 119 11538 1,0 99,0 
Opvang 
Asielzoekers 
Oranje* 4990 78 4912 1,6 98,4 
Nareis 
asielkinderen 949 19 930 2,0 98,0 
Opvang 
Asielzoekers 
IJsselhallen * 1705 20 1685 1,2 98,8 
Polenmeldpun
t 23187 315 22872 1,4 98,6 
Kinderpardon 6619 41 6578*** 0,6 99,4 
Code Oranje 466 47 419 10,1 89,9 
Nieuwe 
regelgeving 
Au Pairs* 217 16 201 7,4 92,6 

 

* Casus voor een kortere periode gevolgd 

**Zeer nauwe steekproef 

*** Vanaf 1-2-2012 gemeten tot week 26 na aanvang van de casus



Appendix F: Prevalentie master-frames per casus en per mediatype 
 

T.M. = Traditionele media 
S.M. = Social media  
Dominant frame per casus oranje gemarkeerd  
 

Casus % Human interest % Bedreiging % Bestuurlijk % Economisch 

% Anders/ 
onduidelijk/ 
meerdere 

 Alles T.M. S.M. Alles T.M. S.M. Alles T.M. S.M. Alles T.M. S.M. Alles T.M. S.M. 
Mauro Manuel 56,7 46,7 60,8 5,1 6,3 4,4 14,7 26,6 7,9 0,0 0,0 0,0 23,5 20,4 26,9 
Aleksandr Dolmatov 56,7 46,7 60,8 0,0 0,0 0,0 26,7 27,7 21,4 0,0 0,0 0,0 39,0 32,8 50,5 
Abdul Ghafoor Ahmadzai 88,2 84,1 87,7 0,0 0,0 0,0 0,8 4,5 0,6 0,0 0,0 0,0 11,0 11,4 11,7 
Dennis Butera 90,8 70,0 92,0 0,0 0,0 0,0 4,6 15,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,6 15,0 4,0 
Eritrese asielzoekers 28,7 31,2 27,3 39,6 40,9 38,9 10,6 9,7 12,7 0,0 0,0 0,0 21,1 18,2 21,1 
Hongerstakende asielzoekers 
detentiecentrum Rotterdam 83,7 70,8 88,8 0,0 0,0 0,0 6,0 9,7 4,5 0,0 0,0 0,0 10,3 19,5 6,7 
LHBT-asielzoekers Oeganda 53,5 29,6 60,0 13,4 22,2 9,0 11,8 22,2 11,0 0,0 0,0 0,0 21,3 26,0 20,0 
Terugkeer Rwanda/Burundi 24,4 36,4 23,7 0,0 0,0 0,0 63,6 54,5 64,1 0,0 0,0 0,0 12,0 9,1 12,2 
Vluchtkerk 54,5 39,2 65,6 0,0 0,0 0,0 17,6 28,7 9,6 0,0 0,0 0,0 27,9 32,1 24,8 
Opvang Asielzoekers Oranje 8,1 8.1 7,9 0,0 0,0 0,0 50,1 58,1 49,3 18,8 14,9 19,6 23,0 18,9 23,2 
Nareis asielkinderen 0,0 0,0 0,0 2,5 15,8 0,0 82,8 79,0 83,5 0,0 0,0 0,0 14,7 5,2 16,5 
Opvang Asielzoekers IJsselhallen 31,5 10,0 33,7 4,2 10,0 3,6 41,6 70,0 38,8 0,0 0,0 0,0 22,7 10,0 23,9 
Polenmeldpunt 0,0 0,0 0,0 54,0 57,8 48,9 17,6 18,9 16,0 0,0 0,0 0,0 28,4 23,3 35,1 
Kinderpardon 44,9 29,2 57,1 13,8 17,5 10,9 22,5 43,3 6,4 0,0 0,0 0,0 18,8 10,0 25,6 
Code Oranje 0,0 0,0 0,0 70,9 71,4 70,9 0,0 0,0 0,0 8,8 16,3 7,9 20,3 12,3 21,2 
Nieuwe Au-pairregeling 15,7 25,0 14,9 0,0 0,0 0,0 67,3 50,0 68,7 0,0 0,0 0,0 17,0 25,0 16,4 

  

  



Appendix G: QCA analyse media-aandacht 
 

Waarheidstabel media-aandacht naar condities frame-contestatie, politieke agendering en 
personificatie  

C= Contradictory row 

Casus 

Frame-
contestati
e (FC) 

Politieke 
agenderin
g (PA) 

Personific
atie (P) 

Media-
aandacht 
(MA) 

Aleksandr Dolmatov, Opvang 
Asielzoekers Oranje 1 1 1 1 
Eritrese asielzoekers, 
Polenmeldpunt, Kinderpardon 1 1 0 1 
Opvang Asielzoekers IJsselhallen 1 0 0 0 
Nieuwe regelgeving Au Pairs 0 0 1 0 
Code Oranje, LHBT-asielzoekers 
Oeganda, Terugkeer 
Rwanda/Burundi, Nareis 
asielkinderen 0 0 0 0 
Mauro Manuel, Hongerstakers 
detentiecentrum Rotterdam, 
Vluchtkerk, Abdul Ghafoor 
Ahmadzai, Dennis Butera 0 1 1 C 

 

Consistentie score van frame-contestatie als noodzakelijke voorwaarde voor media-
aandacht: 1. 

Consistentie score van politieke agendering als noodzakelijke voorwaarde voor media-
aandacht: 1. 

Dekking score van frame-contestatie als noodzakelijke voorwaarde voor media-aandacht: 
0.80. 

Dekking score van politieke aandacht als noodzakelijke voorwaarde voor media-aandacht: 
0.44. 
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QCA formules die leiden tot veel of weinig media-aandacht 

~ = absentie van de conditie  

* = AND  

+= OR 

Veel media-
aandacht 

Formule FC*PA  

Casus Aleksandr Dolmatov; Opvang 
Asielzoekers Oranje; Eritrese 
asielzoekers; Polenmeldpunt 

 

Weinig 
media-
aandacht 

Formule ~PA*~P ~FC*~P 

Casus Code Oranje; LHBT-asielzoekers 
Oeganda; Terugkeer 
Rwanda/Burundi; 
Nareisprocedure asielkinderen; 
Opvang asielzoekers IJsselhallen 

Code Oranje; 
LHBT-asielzoekers 
Oeganda; 
Terugkeer 
Rwanda/Burundi; 
Nareisprocedure 
asielkinderen; 
Nieuwe au 
pairregeling 

Tegenstrijdige 
uitkomst 

Formule ~FC*PA*P  

Casus Mauro Manuel, Hongerstakers 
detentiecentrum,Vluchtkerk, 
Abdul Ghafoor Ahmadzai, Dennis 
Butera 
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Appendix H: QCA analyse beleidsimpact 
 

Waarheidstabel beleidsimpact naar condities frame discrepantie, politieke agendering, 
initiatie door externe belanghebbende en hoeveelheid media-aandacht  

C=contradictory row 

 

Casus 

Frame-
discrepan 
tie (FD) 

Politieke 
agendering 
(PA) 

Initiatie 
door 
externe 
belangheb
bende (IE) 

Media-
aandacht 
(MA) 

Beleidsim 
pact (BI) 

Mauro Manuel, 
Hongerstakende 
asielzoekers 
Detentiecentrum 
Rotterdam, 
Vluchtkerk, 
Polenmeldpunt 1 1 1 1 C 
Abdul Ghafoor 
Ahmadzai, 
Dennis Butera, 
Kinderpardon 1 1 1 0 1 
Opvang 
Asielzoekers in 
Oranje 1 1 0 1 1 
Code Oranje, 
LHBT-
asielzoekers 
Oeganda, 
Terugkeer 
asielzoekers 
Rwanda/Burundi 0 0 0 0 0 
Aleksandr 
Dolmatov, 
Eritrese 
asielzoekers 0 1 0 1 C 
Nareis-
procedure 
asielkinderen 1 0 1 0 0 
Opvang 
asielzoekers in 
IJsselhallen, 
Nieuwe 
regelgeving Au 
pairs 1 0 0 0 C 

 
Consistentie score van frame-discrepantie als noodzakelijke voorwaarde voor 
beleidsimpact: 1. 
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Consistentie score van politieke agendering als noodzakelijke voorwaarde voor 
beleidsimpact: 1. 

Consistentie score van initiatie door externe belanghebbbende als noodzakelijke 
voorwaarde voor beleidsimpact: 0.75. 

Consistentie score van media-aandacht als noodzakelijke voorwaarde voor beleidsimpact: 
0.25. 

Dekking score van frame-discrepantie als noodzakelijke voorwaarde voor beleidsimpact: 
0.36. 

Dekking score van politieke agendering als noodzakelijke voorwaarde voor beleidsimpact: 
0.40. 

Dekking score van initiatie door externe belanghebbbende als noodzakelijke voorwaarde 
voor beleidsimpact: 0.38. 

Dekking score van media-aandacht als noodzakelijke voorwaarde voor beleidsimpact: 
0.14. 

 

QCA Formules die leiden tot wel of geen beleidsimpact 

~ = absentie van de conditie  

* = AND  

+= OR 

 

Beleidsimpact 

Formule FD*~MA*IE*PA FD*MA*~IE*PA 

Casus Abdul Ghafoor Ahmadzai, 
Dennis Butera, 
Kinderpardon 

Opvang Asielzoekers 
IJsselhallen 

Geen 
beleidsimpact 

Formule ~FD*~MA*~IE*~PA FD*~MA*IE*~PA 

Casus Code Oranje, LHBT-
asielzoekers Oeganda, 
Terugkeer asielzoekers 
Rwanda/Burundi 

Nareis-procedure 
asielkinderen 

 Formule FD*MA*IE*PA FD*~MA*~IE*~PA ~FD*MA*~IE*PA 
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Tegenstrijdige 
uitkomst 

Casus Mauro Manuel, 
Hongerstakende 
asielzoekers 
Detentiecentrum 
Rotterdam, 
Vluchtkerk, 
Polenmeldpunt 

Opvang 
asielzoekers in 
IJsselhallen, 
Nieuwe 
regelgeving Au 
pairs 

Aleksandr 
Dolmatov, 
Eritrese 
asielzoekers 
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Communicatie omtrent dit onderzoek loopt via: 
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Faculteit Sociale Wetenschappen  
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Email: r.dekker@fsw.eur.nl 
Telefoon: 010-4081165 
 
Voor meer informatie over de onderzoekgroep: 
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