tions that mediate the impact of advertising.
These cognitive structures are the critical
battleground for marketers, as they atempt to
create, maintain, or alter perceptions, attitudes, affect, and other cognitions about products and ideas.' Het resultaat is bijvoorbeeld
dat ongeveer 80% van de nieuwe produkten,
die op de markt worden gebracht, na korte tijd
weer verdwijnen, omdat de pogingen om consumenten er toe te brengen deze produkten te
kopen blijken te mislukken (Engel, 1986).
Miller (1987) constateert dan ook: 'Despite
the vast number of pages written and the
countless studies undertaken about persuasion, many students of communicationsfind
it impossible to shake the uneasy feeling that
we have precious little reliable, socially relevant knowledge about it.'

trainingen, maar bijvoorbeeld ook door posters die jongeren oproepen om niet met roken
te beginnen door anderen na te apen. Vos en
Dijkstra ontwikkelden een onderwijsprogramma om middelbare scholieren te leren
niet onder druk van hun sociale omgeving te
gaan roken. Dit programma had meer succes
op LBO scholen dan op VWO scholen, mogelijk omdat bij de eerstgenoemde groep gevoelens een grotere rol spelen in hun besluitvorming (Vos, 1988).
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Consumentenvoorlichting

Een andere mogelijkheid is dat de voorlichter
het gedrag van zijn clienten tracht te bei'nvloeden door in te spelen op onbewuste gevoelens. Het Verbond voor Veilig Verkeer constateert bijvoorbeeld dat het gebruik van
alcohol bij het snelverkeer niet berust op een
weloverwogen keuze, maar op gevoelsmatige
beslissingen. Dan is een mogelijkheid om in
campagnes ter voorkoming van ongelukken
ten gevolge van alcoholmisbruik i n te spelen
op dergelijke gevoelens op dezelfde wijze
waarop de alcoholproducenten dat doen ter
bevordering van het alcoholgebruik. De vraag
is of dit effectief is en of dit ethisch verantwoord is.
Dit alcoholgebruik wordt sterk bei'nvloed door
Deze voorlichting IS ook gebaseerd op de ver- groepsnormen. De campagne van het Veronderstelling dat de consument betere beslis- bond voor Veilig Verkeer is sterk gericht op
singen neemt, wanneer h ~zich
j bewust IS van een be'invloeding van deze groepsnormen. Dit
de wilze waarop de marketmg op zljn gevoe- kan effectief zijn, maar het Verbond zal moelens tracht in te spelen dan wanneer hij z ~ c h ten zien te voorkomen dat het, door reclamehier met van bewust is In een aantal gevallen technieken te gebruiken, door de verkeerslijkt deze veronderstell~ngmij just. Een g e m deelnemers ge'indentificeerd wordt met de
dat In f~nancielemoeilijkheden komt door zijn reclame en daardoor een weinig vertrouwde
aankoopbeslissingen, zal deze beslissmgen bron van infqrmatie wordt. €en 20 jaar gelevaak betreuren. Dlt zal met name het geval den heeft dr. Meinsma van het Wilhelminazijn, indien deze aankopen gebaseerd waren fonds actie gevoerd tegen het roken. Hij beop gevoelens, waar de commercle op In- schikte hiervoor over een budget dat slechts
speelde, zonder dat men zich hiervan bewust 2% was van het budget van de tabaksinduwas.
strie om het roken te bevorderen. Desondanks
De moeilijkhe~dhierbij is dat de voorl~chter is tijdens zijn acties het aantal rokers sterk
vaak uitgaat van de veronderstelling dat in- afgenomen. Dit komt vooral doordat hij als
~trumentele~waarden
belangr~jkerzijn dan bron van informatie over een veel groter verex~ressievewaarden. Biivoorbeeld dat kle- trouwen bij deconsumenten beschiktedan de
ding;,die een goede besch'erming geeft tegen tabaksindustrie.
ongunsrige weersomstandigheden, beter is
dan kleang die ook laat zien dat men tot een In het geval van het voorkomen van alcoholbepaalde sociale.aroeo behoort. Is dit aeen misbruik i n het verkeer zullen weinig mensen
er aan twijfelen dat het zowel i n het belang
beTuttelina van de~consument?Kriiot deconvan de maatschappij als van de verkeersdeelnemer IS, indien de voorlichter tracht dit misWat moet i n deze situatie de taak zijn van de
consumentenvoorlichting? Een mogelijkheid
is te proberen de weerstand van de consumenten te vergroten tegen een bei'nvloeding
door de commercie, die tracht in te spelen op
onbewuste gevoelens. De Consumentengids
heeft bijvoorbeeld lange tijd een rubriek gehad, waarin men de lezers liet zien hoe advertentiesopdeze gevoelens inspelen. Deze aanpak vergt consumentenvoorlichters, die een
goed inzicht hebben i n de werkwijze van de
reclame en de marketing. Mijn indruk is dat
dergelijke voorlichters in Nederland nogal
schaars zijn.
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