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De besturing en organisatie van de
landbouwvoorlichtingsdienst
L

STELLINGEN
1. De Problemen die zieh vpordoen bij het meten van effecten van voorlichting, mögen niet als
rechtvaardiging gelden voor het nalaten van de bepaling van de te realiseren resultaten van
een voorlichtingsdienst.
2. Het besturen van een voorlichtingsdienst vereist naast bestuurlijke kwaliteiten ook inzicht in
de historische ontwikkeling van die dienst.
3. Het begrip bestuurlijke effectiviteit biedt betere mogelijkheden om het succesvol zijn van organisaties te indiceren dan het begrip effectiviteit van het leiderschap.
4. De uitspraak dat organisatie-ontwikkelingsprojecten vaak gekenmerkt worden door hun lange duur, mag niet zo worden opgevat dat de organisatie-ontwikkelingsstrategie irrelevant is
bij snel escalerende crises in organisaties.
5. De opdracht om op het budget van de landbouwvoorlichtingsdienst te bezuinigen ontslaat de
hiervoor verantwoordelijke beleidsmakers niet van de plicht om na te gaan wat de effecten
hiervan zullen zijn voor de benutting van andere beleidsinstrumenten en of bezuinigen op
andere beleidsinstrumenten niet meer raadzaam is.
6. De communicatie tussen onderzoekers en voorlichters zal meer succesvol zijn naarmate
beiden meer inzicht hebben in de huidige of toekomstige vraagstukken waarmee boeren en
tuinders worden geconfronteerd en in het vermögen van boeren en tuinders om hun vraagstukken zelf op te lossen.
7. Het vrije ondernemerschap in de land- en tuinbouw kent zijn grenzen; dat in de landbouwvoorlichtingsdienst ook.
8. Het invoeren van een regeling om boeren uit te kopen die hun melkproduktie staken, is een
voortzetting van het sanerings- en ontwikkelingsbeleid dat al sinds de zestiger jaren in de
land- en tuinbouw wordt gevoerd.
9. Het verkopen van resultaten van onderzoek dat aan de Landbouwhogeschool in Wageningen is uitgevoerd, maakt het meer noodzakelijk om aan die hogeschool toepassingsgericht
onderzoek te verrichten.
10. De agribusiness zal meer floreren indien zij in toenemende mate bij de realisering van haar
doelstellingen de landbouwvoorlichtingsdienst betretet.
11. Het verdient aanbeveling dat het Ministerie van Landbouw en Visserij een vast percentage
van het budget voor het landbouwkundig onderzoek reserveert voor bedrijfskundig onderzoek naar landbouwkundig onderzoek.
12. Als wordt uitgegaan van de Stelling dat bureaucratisch gedrag van ambtenaren zieh manifesteert in de neiging tot budgetmaximalisering dan verdient het aanbeveling om het budgetvoorbereidingsproces zodanig in te richten dat budgetminimalisering beloond wordt en dat
op budgetoverschrijding saneties rüsten.
Stellingen behorend bij het proefschrift van P. J. P. Zuurbier, „De besturing en organisatie van de
landbouwvoorlichtingsdienst".
Wageningen,2november 1984.
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VOORWOORD
Het succès van de land- en tuinbouw is niet alleen afhankelijk van het weer. Op veel bedrijfsomstandigheden heefl de agrarisch ondernemer in potentie invloed. Het succès van zijn invloedspogingen is
op zijn beurt niet alleen afhankelijk van de persoonlijkheidsstructuur van de ondernemer. Wanneer op
welke wijze en waarop hij invloed uitoefent is geen kwestie van toeval.
De ondernemer, zijn bedrijf en de omgeving waarin zij verkeren, zijn z6 sterk met elkaar verbunden,
dat steeds gekozen moet worden uit een scala van kansen en bedreigingen, mogelijkheden en wenselijkheden.
Velen trachten de ondernemer voor te gaan om hem de weg te wijzen of te laten vinden zodat hij de
hindernissen kan zien en vermijden om veilig bij zijn doel aan te komen. De voorlichter in de land- en
tuinbouw is één van die velen. Boeren en tuinders kunnen al sinds lange tijd genieten van de diensten
die de landbouwvoorlichtingsdienst verleent.
De landbouwvoorlichtingsdienst is geëvolueerd tot een onafscheidelijk instrument van het landbouwbeleid en, iets beperkter, tot een vleugel van het triptiek: onderwijs, onderzoek en voorlichting. Op deze
vleugel heeft het proefschrift, dat voor u ligt, betrekking. Niet de effectiviteit van de voorlichting zal centraal staan, maar haar ontwikkeling, besturing en organisatie.
Het proefschrift als resultaat vermag wellicht uw belangstelling wekken. Zij zou verdiept kunnen worden door even te verwijlen bij zijn totstandkomen. De kiem zou namelijk wel eens gelegd kunnen zijn in
mijn kinderjaren, toen mijn vader ons als kinderen confronteerde met zijn belevenissen als voorlichter,
waarover hij in geuren en kleuren kon verhalen. De verbinding die zo werd gelegd met het landelijk
gebied, resp. de landbouw, kon zieh vele jaren later krachtig ontwikkelen door de mogelijkheden die
prof. dr. ir. A. W. van den Ban mij in 1977 bood om een kleine studie te doen naar de relaties tussen het
landbouwkundig onderzoek, de -voorlichting en de boer. Dat het Ministerie van Landbouw en Visserij
al enige tijd bereid bleek om een onderzoek te laten uitvoeren naar de communicatie in de voorlichtingsdienst, kwam mij niet veel later ter ore. Het enthousiasme van de toenmalige plaatsvervangend
directeur-generaal voor de Landbouw en Voedselvoorziening, dr. ir. M. P. M. Vos voor het bevorderen
van de toepassing van voorlichtingskundige en organisatiekundige ideeën, stimuleerde mij tot het opzetten en uitvoeren van het onderzoek naar het functioneren van de landbouwvoorlichtingsdienst. Hiertoe werd ik vanuit de groep voorlichtingskundig-ingenieurs van het Ministerie van Landbouw en Visserij gedetacheerd bij de Vakgroep Voorlichtingskunde van de Landbouwhogeschool.
De uitvoering van het onderzoek en de toepassing van de resultaten, waren alleen mogelijk door de
bereidheid van zovelen in de voorlichtingsdienst om hieraan deel te nemen en ten eigen bate te benutten.
De kracht van de voorlichtingsdienst blijkt alleen al uit het vermögen om kritisch haar functioneren te
bezien, te analyseren en aan te passen. Voor de mogelijkheden die de dienst mij bood ben ik haar zeer
erkentelijk.
Mijn overstap in 1981 van het onderzoek naar het geven van organisatie-advies vanuit de Directie Organisatie en Efficiency gaf mij de gelegenheid om mede vorm te geven aan de ontwikkeling van de
organisatie van de voorlichtingsdienst. De inspiratie hiervoor dank ik nog steeds aan de toenmalige
directeur, J. C. Slikker, die zozeer een Stempel heeft gedrukt op de organisatie van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, i.e. de voorlichtingsdienst. De overstap maakte het verder mogelijk een studie te
verrichten naar de ontwikkeling van de voorlichtingsdienst, waarover in dit proefschrift gerapporteerd
wordt.
Van onderzoek via het adviseren naar het onderwijs maakt ook mijn triptiek afgerond. De Vakgroep
Bedrijfskunde van de Landbouwhogeschool verschaffe mij de gelegenheid dit proefschrift te voltooien.
En zo ontwikkelde zieh dit proefschrift onder de deskundige en prettige begeleiding van prof. dr. ir. A.
W. van den Ban en prof. drs. A. A. Kampfraath.
Zonder hun kritische en welwillende steun was dit geschrift niet tot stand gekomen.
Welwillend commentaar op dit werkstuk is geleverd door ir. J. Achterstraat, ir. A. H. Crijns, dr. J. M. G.
van der Poel en ir. H. T. Tjallema. Hiervoor ben ik hen zeer erkentelijk.
Mevr. A. S. Claassen-van Egmond en mevr. H. Bouwknegt-Doosje dank ik voor het verzorgen van de
verwerking van de teksten en P. Holleman voor de vormgeving van de grafieken.
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Josje en, sinds ruim een jaar, Paul gaven mij een steun bij het maken van dit proefsen rift. Zij voedden
mij met de énergie om het licht te laten schijnen over het onderwerp van dit proefschrift: de besturing
en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst.
Peter J. P. Zuurbier
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ALGEMENE INLEIDING
„Op allerlei momenten en niveaus van de bedrijfsvoering zal de agrarier beslissingen moeten nemen.
De kwaliteit van de besluitvorming zal in sterke mate van invloed zijn op de uiteindelijke bedrijfsresultaten. De kwaliteit van de besluitvorming is afhankelijk van de mate waarin de agrarier bereid en in
staat is om:
a. problemen en eventuele mogelijkheden te onderkennen;
b. in- en externe informatie te verzamelen en te verwerken;
c. voor de specifieke situatie relevante altematieven te ontwikkelen en Meruit te kiezen;
d. de gedane keuze kritisch te volgen om na te gaan of de gedane keuze aan de verwachting beantwoordt". )
1

Deze passage uit het „Meerjarenplan voor de Landbouwvoorlichting" uit 1981, is de leidraad voor het
voorlichtingsbeleid in de tachtiger jaren. Het is ook de leidraad voor de Studie die voor u ligt. Niet dat de
aandacht van deze Studie valt op de agrarier. In dit geschrift wordt ingehaakt op de opmerking over de
kwaliteit van de besluitvorming in relatie tot de uiteindelijke resultaten. Want zij is niet alleen van belang voor de agrarier, maar evenzeer voor al die instanties die de agrarier informeren, adviseren en
voorlichten. Hiertoe hoort ook de landbouwvoorlichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw en
Visserij. Ook haar uiteindelijke resultaten zullen in belangrijke mate bei'nvloed worden door de kwaliteit
van haar besluitvorming en die van de organisatie waarin zij gebed is, het Ministerie van Landbouw en
Visserij. Op deze laatste rust de verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor een kwalitatief goede
besluitvorming over het gebruik maken van het beleidsinstrument landbouwvoorlichting.
Zij beschikt immers ook over andere Instrumenten zoals wetgeving, vergunningen, heffingen, subsidies, onderwijs of onderzoek.
Een keuze maken uit de beleidsinstrumenten is geen gemakkelijke. Zitten de beleidsontwerpers in het
openbaar bestuur dus met de handen in het haar? In de praktijk van het besturen zal dat wel meevallen, maar een systematische behandeling van deze keuzeproblematiek is nog niet beschikbaar: de bestuurders krijgen nog steeds weinig hulpmiddelen aangereikt van de kant van de bestuurs-en organisatiewetenschappen. )
Maar gesteld nu dat de beleidsontwerpers het eens zijn over de keuze van het beleidsinstrument voorlichting om de beoogde resultaten tot stand te brengen, dan blijven er nog veel inhoudelijke vraagpunten bestaan. Want wat zijn de mogelijkheden van het instrument met het oog op de doelgroep, wat zullen de effecen van de hantering van het instrument zijn en niet in het minst belangrijk, welke methoden
verdienen de voorkeur? Een landelijke advertentiecampagne, een t.v.-spot, interpersoonlijke communicatie of een brochure? Wat er ook uiteindelijk gekozen zal worden, de ontwerpers zullen een kader
vaststellen dat bepaalt welke voorlichtingsboodschap op welke wijze bij welke ontvangersgroep zal
komen en welke effecten zij beogen.
2

Dat het beantwoorden van deze vragen niet zo eenvoudig is, illustreert het volgende voorbeeld.
De intensieve veehouderij brengt veel drljfmest voort. Boeren hebben de mogelijkheid om via een mestbank
nun overtollige mest af te zetten. Maar ook hier geldt steeds meer. „de vervuiler betaalt". Als de mestbank nu
een hogere eigen bijdrage vraagt van de boeren, dan kunnen de laatsten hun drijfmest afzetten via een loonwerker, die buiten de mestbank werkt, of de mest verspreiden over de eigen percelen of percelen in de buurt.
Het systeem van de eigen bijdrage werkt dus niet optimaal vanuit het oogpunt van een verantwoorde afzet
van de drijfmest.
Als de beleidsontwerpers zouden besluiten de boeren via voorlichting in kennis te stellen van de schade
door te hoge aanwending op de eigen percelen, dan blijft de vraag naar het hoe, dat wii zeggen de wijze van
voorlichten nog onbeantwoord. De oplossing zal waarschijnlijk gevonden worden in een keur van methoden
die appelleren aan milieuwaarden, läge opbrengsten, financiele resulaten en de noodzaak om als boeren
samen de afzet van de mest te optimaliseren.

Als nu het gedrag van de boeren niet verändert, wat is dan uw conclusie?
Het verkeerde beleidsinstrument? De verkeerde doelgroep? De onjuiste methoden? Of zal het hebben
geschort aan de organisatie van de uitvoering, of misschien wel de voorbereiding?
Kortom, de vragen over het al dan niet gebruiken van voorlichting of over de benutting van het instrument laten zieh niet zo gemakkelijk beantwoorden. We kunnen ook zeggen dat aan het feitelijk geven
van voorlichting veel besluiten voorafgaan over het inzetten van het beleidsinstrument voorlichting, de
voorlichtingsstrategie, het uitvoeren van voorlichting en het doel dat men tracht te realiseren. Besluiten
die worden voorbereid, rekening houdend met overwegingen van beleidsmatige of persoonlijke aard.
Besluiten die het resultaat zijn van besluitvormingsprocessen die zelf ook weer object zijn van bestu9

ring en organisatie. En hier zijn we dan aangekomen waar deze Studie over gaat. In deze Studie wordt
nagestreefd:
- een inzicht te verschaffen in de betekenis en mogelijkheden van het beleidsinstrument voorlichting
en
- een inzicht te verschaffen in het beleid en de besturing van de overheidsvoorlichtingsdienst in de
land- en tuinbouw.
Met deze verworven inzichten is het dan wellicht mogelijk uitspraken te doen over de mogelijkheden
tot verbetering van de besluitvorming over het gebruik maken van het beleidsinstrument voorlichting en
het verbeteren van de besturing van de overheidsvoorlichtingsdienst in de land- en tuinbouw.
Deze doelstellingen zullen wij trachten te realiseren door de volgende vraagstellingen te beantwoorden:
1. Wat wordt bedoeld met landbouwvoorlichting?
2. Wat zijn de specifieke mogelijkheden van het instrument landbouwvoorlichting?
3. Welke ontwikkeling heeft het instrument landbouwvoorlichting gekend?
4. Welke factoren zijn van invloed geweest op deze ontwikkeling?
5. Hoe is aan de besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst vorm gegeven?
6. Welke factoren zijn van invloed op de bestuurlijke effectiviteit van de landbouwvoorlichtingsdienst?
Met deze vraagstellingen is het object van deze Studie voorlopig afgepaald. Geen aandacht zal dus
worden besteed aan een empirische analyse van effecten van voorlichtingscampagnes, het gebruik
van bepaalde voorlichtingstechnieken of de keuze van doelgroepen. Ook zal niet nadrukkelijk worden
ingegaan op degene voor wie de voorlichting bestemd is, dat wil zeggen de boer of tuinder.
De focus is, met andere woorden, ingesteld op de voorlichtingsdienst van de Rijksoverheid die bedoeld
is voor de land- en tuinbouw. Haar benaming veranderde in de loop der tijden, maar zij bleef bij velen
bekend als „de voorlichtingsdienst" of „de landbouwvoorlichting".
De indeling van deze Studie is als volgt:
Deel I gaat in op de betekenis van het begrip voorlichting (hoofdstuk 1),
laat u kennis maken met voorlichting als instrument van beleid (hoofdstuk 2) en
in het bijzonder met de voorlichtingsdienst in de land- en tuinbouw (hoofdstuk 3).
Deel II schildert de ontwikkeling van het beleid en de besturing van de voorlichtingsdienst (hoofdstukken4t/m 13) en geeft
een aanzet tot de verklaring van investeringen en desinvesteringen in de voorlichtingsdienst
(hoofdstuk 14).
Deel III behandelt het vraagstuk van de besturing van de voorlichtingsdienst en de bestuurlijke effectiviteit ervan (hoofdstukken 15 t/m 20).
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Een kennismaking met de landbouwvoorlichting

Hoofdstuk 1. DE BEGRIPPEN VOORLICHTING EN
LÄNDBOUWVOORLICHTING
Schrijven over de voorlichtingsdienst in de land- en tuinbouw veronderstelt een lezer die weet wat hij
onder voorlichting verstaat en weet wat de schrijver onder dit begrip schaart.
Definities van het begrip voorlichting handelen, in engere zin, over de verstrekking van informatie en,
in bredere zin, over het bewust geven van hulp bij menings- en besluitvorming. )
De laatstgenoemde begripsomschrijving laat vooronderstellingen toe over de doelen van de hulpverlener, de gewenste veranderingen in kennis, houding en gedrag van degenen aan wie hulp gegeven
wordt en de strategieen die hiervoor benodigd en geschikt zijn.
Van Woerkum concludeert zijn beschouwing dienaangaande met het geven van de volgende definitie:
Helpend gedrag bestaande uit of vooruitlopend op informatie-overdracht met meestal de vooropgezette bedoeling mentaliteit en gedrag te veranderen in een, in een breder beleidskader geformuleerde
richting. )
3

4

In deze Studie zullen we een werkdefinitie formuleren die voldoende aansluit bij gangbare, meer algemene begripsomschrijvingen in de voorlichtingskunde en de voorlichtingspraktijk en, in het bijzonder,
voldoende herkenbaar is voor de praktijk van de landbouwvoorlichting.
Letten we eerst op enige gangbare definities (bijlage 1).
Deze laten door vergelijking van de begripselementen en de relaties hiertussen (bijlage 2) de volgende
conclusie toe:
1. Voorlichting vooronderstelt minimaal twee categorieen: degenen die voorlichting geven en degenen
die voorlichting krijgen.
2. Voorlichting vooronderstelt bovendien bepaalde kenmerken van „gever" en „ontvanger": de eerste
heeft o.a. respect voor de morele vrijheid van de ontvanger, de laatste vertoont een bereidheid tot
beinvloeding, verkeert in een probleemsituatie, Staat voor keuzemomenten en zoekt naar het welbegrepen eigenbelang.
3. Voorlichting vooronderstelt verder een aantal systematische activiteiten of handelingen die gespecificeerd worden naar helpen, communiceren, opwekken, vormen of beinvloeden.
4. Voorlichting vooronderstelt dat de onder 3 genoemde activiteiten betrekking kunnen hebben op of
bestaan kunnen uit informatie, kennis, inzicht, oordelen, vaardigheden of gedrag.
5. Voorlichting vooronderstelt beoogde uitkomsten of resultaten van de voorlichtingsactiviteiten, zoals
meer of betere kennis, inzicht, vaardigheden, meningen of besluiten en indirecte uitkomsten zoals
het realiseren van welzijn, een grotere mate van democratie of een hoger inkomen.
Deze vijf vooronderstellingen kunnen als een pakket van eisen worden beschouwd bij de bepaling van
de werkdefinitie: met andere woorden deze kernelementen zullen hun plaats in de werkdefinitie dienen
te krijgen.
Alvorens hiertoe over te gaan moeten we in het bijzonder aandacht schenken aan definities van landbouwvoorlichting om een toespitsing naar de definitie van landbouwvoorlichting mogelijk te maken.
Definities van het begrip landbouwvoorlichting zijn opgenomen in bijlage 3. Om de nodige verscheidenheid te waarborgen zijn ook niet-Nederlandstalige begripsomschrijvingen opgenomen. Uit de lijst
van definities trek ik op grond van onderlinge vergelijking (bijlage 4) de volgende conclusies:
1. Landbouwvoorlichting vooronderstelt degene die voorlichting geeft of mogelijk maakt en degene die
voorlichting krijgt.
2. Landbouwvoorlichting vooronderstelt „ontvangers" die in eigen verantwoordelijkheid, vanuit welbegrepen eigenbelang problemen willen oplossen.
3. Landbouwvoorlichting vooronderstelt een aantal systematische activiteiten die betrekking hebben
op het geven van informatie, het vormen, het verlenen van diensten, het helpen om met problemen
om te gaan, het overdragen van kennis of het doen aanvaarden van vernieuwde of nieuwe kennis of
technologie.
4. Landbouwvoorlichting vooronderstelt beoogde uitkomsten of resultaten van de voorlichtingsactiviteiten zoals het weloverwogen beslissen, een adoptie of een vergroot leervermogen en indirecte
resultaten zoals verbeterde leefomstandigheden, een verhoogde produktie of een hoger inkomen.
Deze vier vooronderstellingen gelegd naast de eerdergenoemde vijf kernelementen laten de conclusie
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toe dat in algemene zin sprake is van overlapping. Hierbij dienen wel de volgende kanttekeningen gemaakt te worden:
- sommige algemene voorlichtingsdefinities geven meer specifiek informatie over degene die voorlichting geeft en zijn kenmerken.
- de landbouwvoorlichtingsdefinities zijn meer specifiek in het aangeven van de aard van de handelingen in het kader van de voorlichtingsactiviteiten.
- sommige landbouwvoorlichtingsdefinities kennen een specifiek beoogd resultaat, namelijk de adoptie.
De vergelijking tussen de meer algemene definities van de begrippen voorlichting en landbouwvoorlichting, geeft aan dat met de volgende begripselementen kan worden volstaan:
1. Degene die voorlichting geeft en ontvangt;
2. De informerende, helpende, vormende of bei'nvloedende activiteiten en handelingen;
3. De door zender beoogde uitkomsten en resultaten die betrekking hebben op kennis, houding en
inzicht in het licht van besluitvorming.
4. De ontvanger die een bereidheid vertoont tot befnvloeding en handelt vanuit een welbegrepen of
voorondersteld eigenbelang.
Op basis van deze vier elementen kiezen we voor beschrijvende definities van voorlichting en landbouwvoorlichting.
Voorlichting is de verzameling van activiteiten van informerende, helpende, vormende of beïnvloedende
aard. Deze activiteiten beogen de besluitvorming van diegene, op wie die activiteiten gericht zijn, te beïnvloeden door het vergroten van zijn kennis, het veranderen of versterken van zijn houding of het verdiepen
van zijn inzicht. Degenen die de activiteiten uitvoeren of mogelijk maken gaan uit van de bereidheid tot befnvloeding en een welbegrepen of voorondersteld eigenbelang van degene op wie de activiteiten gericht zijn.
Landbouwvoorlichting is de verzameling van activiteiten van informerende, helpende, vormende of bei'nvloedende aard die bestemd zijn voor diegenen die in de landbouw werkzaam zijn. Deze activiteiten beogen hun
besluitvorming te beïnvloeden door het vergroten van kennis, het veranderen of versterken van hun houding
of het verdiepen van het inzicht. Degenen die die activiteiten uitvoeren of mogelijk maken gaan uit van de
bereidheid tot befnvloeding en een welbegrepen of voorondersteld eigenbelang van degene op wie die activiteiten gericht zijn.
In deze Studie zal veelvuldig gesproken worden over de landbouwvooriichtingsdienst. Hiermede bedoelen we de
organisaäe van de Rijksoverheid, i.e. het ministerie van Landbouw en Visserij die de voorlichting verzorgt in de verschilfende bedrijfstakken zoals akkerbouw, tuinbouw, rundveehouderij en intensieve veehouderij.
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Hoofdstuk 2. WAT KUNNEN WE MET LANDBOUWVOORLICHTING
BEREIKEN?
Elke beleidsvoerder die Staat voor de beslissing om al dan niet gebruik te maken van het instrument
voorlichting zal zieh kunnen afvragen: Wat wil ik hiermee bereiken en wat kan ik verwachten? Is voorlichting een panacee voor alle kwalen, kan men met behulp van voorlichting een zuiniger energiehuishouding realiseren, is het mogelijk om met voorlichting mensen te leren geen papier, blikken en dozen
in de natuur achter te laten? Ja, wat kunnen we eigenlijk met voorlichting bereiken? En als eenmaal het
besluit is gevallen en de voorlichtingscampagne is uitgevoerd, dan zal die beleidsvoerder weliicht weer
de vraag stellen: Wat hebben we bereikt, zijn onze verwachtingen werkelijkheid geworden, wat zijn de
effecten van mijn investering in voorlichting?
AI deze vragen zijn natuurlijk niet alleen voor de beleidsvoerder van betekenis, maar ook voor de voorlichter, de ontvanger van voorlichting of ook degene die niet tot de beoogde ontvangersgroep behoort.
Denk u maar eens aan de voorlichtingscampagnes van de overheid (bijv. Postbus 51-OQ-) die gericht
zijn op bepaalde doelgroepen en bepaalde effecten willen bewerkstelligen. Voor de belastingbetaler
kan het interessant zijn te weten wat de effecten van deze campagnes eigenlijk zijn: zijn de effecten
niet groot dan zou de besteding van het belastinggeld weliicht ook anders gericht kunnen worden.
Weten wat met voorlichting mogelijk is, is dus een belangrijke voorwaarde voor het nemen van het besluit om voorlichting te geven.
In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat met landbouwvoorlichting bereikt kan worden.
Hiertoe baseren we ons op evaluatiestudies. Omdat deze evaluatiestudies niet allemaal gericht zijn op
de bestudering van gelijksoortige effecten, zal het eerst nodig zijn om de mogelijke effecten te ordenen.
Hierna zal het dan mogelijk zijn om de vraag te beantwoorden wat we eigenlijk met landbouwvoorlichting kunnen bereiken.
De indeling van het hoofdstuk is dan:
2.1 Een ordening van mogelijke effecten van voorlichting.
2.2 Effectstudies nader bekeken: wat zijn effecten van landbouwvoorlichting?

2.1 Een ordening van mogelijke effecten van voorlichting
In het vorige hoofdstuk is het begrip voorlichting omschreven. Hieruit bleek dat een zender iets bij een
ontvanger wil bewerkstelligen. Aan het begrip is dus een instrumentele betekenis gegeven, dat wil zeggen dat voorlichting blijkbaar iets wil veroorzaken: meer kennis, een andere houding of een grotere
motivatie. De weg terug is moeilijker na te speuren; want als we eenmaal een voorlichtingsproject hebben uitgevoerd en we zien allerlei verschijnselen optreden in de beoogde doelgroep, zijn die dan veroorzaakt door het project? Misschien zijn er veel andere factoren op het optreden van die verschijnselen van invloed geweest, wie zal het zeggen. In vele toonaarden wordt daarom door auteurs over evaluatiestudies het probleem bezongen van de moeilijk vast te stellen relaties tussen een stimulus, zoals
voorlichting en de voorspelde reactie in termen van mening, houding of gedrag. )
Omdat gekozen is voor de instrumentele omschrijving van het begrip voorlichting zullen we ons richten
op de vraag welke effecten van voorlichting in evaluatiestudies zijn bestudeerd en onderzocht.
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Welke effecten voor evaluatie-onderzoek in aanmerking zouden moeten komen is door Bennett ) beschreven. Hij noemtde volgende elementen in een hiérarchie van effecten:
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7. End results

Ultimate objectives
side effects
Individual innovation
6. Practice change
structural change
Direction and extent
5. KASA change*)
duration of change
Interest in activities
4. Reactions
acceptance of leadership
Numbers and characteristics
3. People involvement
continuity and intensity
Educational methodology
2. Activities
subject matter conveyed
Time expended
1. Inputs
staff qualifications
Figuur 1 : Hiérarchie van effecten van voorlichtingsprogramma's
I'S
(*) knowledge, attitudes, skills and aspirations.)
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