USPERGER

net de
minder
n mant resulbinnen
I heb3 waare t drie

Voorlichting aan achterstandsgroepen
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i d e empirische basis daarvoor

heeft m e n h o g e verwachtingen
v a n v o o r l i c h t i n g als i n s t r u m e n t v o o r
h u l p aan achterstandsgroepen. D e belangstelling v o o r v o o r l i c h t i n g n e e m t toe,
m a a r deze zal even snel t a n e n als straks,
deels d o o r onrealistische v e r w a c h t i n g e n
e n deels d o o r ondeskundige inzet v a n
h e t instrument, b l i j k t d a t slechts beperkt e resultaten g e b o e k t w o r d e n . E e n visie
v a n u i t d e l i t e r a t u u r OD d e voorlichtinaspraktijk, h i e r b e p e r k t f o t kernbegrippen,
strategieën e n conclusies.
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W a t i s voorlichting?
Voorlichting is een omstreden begrip. De kern
van de verschillen in opvattingen over wat
voorlichting is, komt vooral tot uiting i n de
discussie over de rol van de voorlichter. Wilke
en Kok (1985) beschrijven de verschillende
denkbeelden over voorlichting op een onthechte versus een sturende dimensie, waarmee zij doelen op de intenties van de voorlichter. Een onthechte voorlichter draagt informatie aan op basis waarvan het de
voorgelichte mogelijk wordt zelf te bepalen
hoe deze zich dient te gedragen. Een sturende
voorlichter heeft een andere intentie, namelijk
de voorgelichte te bewegen tot gedragsverandering. Deze laatste intentie kan voortkomen
zowel uit de doelstelling de belangen van de
voorgelichte te dienen, als uit maatschappelijke doektellingen die gedragsverandering van
de voorgelichte vereisen.
Vdorlichting, in deze laatste optiek, beoogt
door middel van kennisvermeerdering gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit komt
tot uiting in de volgende definities van voorlichting als ... een poging om mensen tot gedragsverandering te brengen met behulp van
communicatie, door hen te confronteren met
de voordelen van het gewenste gedrag en de
nadelen van het ongewenste gedrag." (Kok,
19851, of als "
een professionele (massa-)
communicatieve interventie om een vrijwillige
gedragsverandering met een algemeen of collectief nut te bewerkstelligen" (Röling, 1985).
"
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Deze beide definities omvatten de belangrijkste elementen die in verschillende definities van voorlichting benadrukt worden, namelijk:
voorlichting is interventie;
voorlichting gebruikt (massa-) communicatie als instrument om verandering teweeg te
brengen;
voorlichting kan slechts vrijwillige gedragsverandering teweegbrengen;
voorlichting is gericht op een aantal doelprocessen (Röling, 1985).
Interventie
Voorlichting is een communicatieve interventie. Communicatie is het instrument dat door
devoorlichting wordt gebruikt om gedragsverandering te bewerkstelligen. De opvatting
over wat communicatie is, blijkt van belang
voor de uiteindelijke resultaten van de interventie. In het verleden werd communicatie beschouwd als een eenzijdig proces, waarin de
zender informatie overbrengt op de ontvanger, met een bepaald effect (Lasswell, 1948;
Shannon and Weaver, 1949). Communicatie is
echter een complexer proces, waarin zender
en ontvanger elkaar wederzijds beïnvloeden
(Bauer, 1964; Gerbner, 1956).
Vrijwillige verandering
Het feit dat bij voorlichting communicatie gebruikt wordt als instrument om veranderingen
te bewerkstelligen, betekent dat de eventuele
resultaten ervan noodgedwongen beperkt zijn
tot vrijwillige veranderingen (Röling, 1985).
Door het gebruik van alleen communicati$ als
middel is gedrag namelijk niet te sanctioneren. Om deze reden is communicatieve inter:
ventie een zwak instrument (Man den e u c k e n
e.a., 1986). Er wordt echter niet zoveel invoor,
lichting geïnvesteerd omdat dit instrument
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propaganda, doordat het ten doel heeft een
maatschappelijk of collectief nut te bevorderen, terwijl reclame en propaganda meer op
particuliere belangen gericht zijn. Het feit dat
voorlichting zijn doeleinden alleen kan bereiken door vrijwillige verandering, geeft het een
paradoxaal karakter. Men moet op planmatige
wijze interveniëren om de doeleinden van de
voorlichting te realiseren, maar dat proces is
alleen effectief als het vrijwillige verandering
bij de cliënt teweegbrengt, doordat het aan de
doeleinden van de client tegemoet komt.
Dit aspect van voorlichting is de oorzaak van
veel problemen in de voorlichtingspraktijk.
Zowel het te sterk benadrukken van de beleidskant als het te sterk benadrukken van de
,dienstverleningskant kan tot gevolg hebben
dat de gewenste verandering uitblijft. Voorlichting maakt voorzichtig manouvreren noodzakelijk tussen het gebruik ervan als beleidsinstrument en als instrument voor dienstverlening.
De voorlichtingsparadox doet zich steeds voor
wanneer de interventiedoeleinden en de doel'einden van de cliënt niet dezelfde zijn. Er zijn
in principe vier manieren waarop deze paradox opgelost kan worden:
1. de voorlichtingsdoeleinden zij% dezelfde
'
als de doeleinden van de cliënt;
2. de voorlichtingsdoeleinden vallen samen
met de doeleinden van de cliënt;
3. de voorlichtingsdoeleinden kunnen aan de
doeleinden van de cliënt gekoppeld worden;
4. de doeleinden van de cliënt kunnen aangepast worden aan de voorlichtingsdoeleinden.
(Röling, 1985).

Achterstandsgroepen,
informatiebehoefie en
informatiezoekgedrag
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De begrippen informatiebehoefte en informatiezoekgedrag worden in de literatuur veela h a n u i t massacommunicatieve of massamedialeiwptiek behandeld (Nelissen, 1984; Van
Woerkurn, 1984). Van een samenhangende
tjieoiie &et betrekking tot informatiebehoefte
,
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vragen bevrediging namelijk in het ene geval
gaat het om de communicatieve interventie en
"vrijwillige gedragsverandering" en in het andere geval "het voldoen aan de doeleinden
van de cliënt" (Röling, 1985)
Vooral personen met een laag opleidingsniveau kunnen drempels ondervinden bij het
zoeken naar informatie. Bepaalde achterstandsgroepen kunnen op een zodanige wijze
van informatie verstoken zijn, dat gesproken
kan worden van "informatieghetto's" (Childers, 1981). Doordat achtergestelden vaak
sterk gericht zijn op hun directe sociale omgeving ("people-orientation" i.t.t. "object-orientation"), blijft informatie die men ontvangt
vaak beperkt tot datgene dat zich in de directe
sociale context afspeelt. Informatie uit de br
dere samenleving bereikt deze groepen i
mindere mate.
Naast de hiervoor geschetste problemen, zij
er vaak allerlei andere drempels die het zo
ken naar informatie bemoeilijken voor me
sen die behoren tot achterstandsgroepen. Deze drempels kunnen maatschappelijk, institutioneel, fysiek, psychologisch of intellectueel
van aard zijn. Ze kunnen ook samenhangen
met de kosten, zowel financieel als in termen
van energie, die het zoeken van informatie
vraagt. Het lijkt erop dat achterstandsgroepen
- die relatief meer van hun beperkte energie
moeten investeren in het overwinnen van deze cumulatieve drempels - het zoeken naar
informatie vaakvoortijdig opgeven.
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Aanbodsontwikkeling
Aanbodsontwikkeling is een belangrijk aspect
van voorlichting aan achterstandsgroepen,
hetgeen een nauwkeurig onderzoek vraagt
van de leefsituatie van de doelgroep en de
hoeveelheid ruimte die aanwezig is voor verbetering. Het is opvallend dat men bij voorlichting aan achterstandsgroepen vooral
denkt aan 9ethoden en media. Waarover gecommuniceerd moet worden blijkt minder interessant te zijn. Opeens komt ergens "stookkosten" vandaan, of "woonlasten". Waar deze
onderwerpen vandaan komen, hoe de inhoud
van de boodschappen op bepaalde doelcategorieèn wordt afgestemd, of er via dat onderwerp een werkelijke verbetering van het verzorgingsniveau te verwachten valt, het zijn
allemaal vragen die onbeantwoord blijven. Er
lijkt sprake te zijn van arbitrake keuzen, van
toevallige .aanwezigheid van een onderwerp,
ofwan hobbvisme. Dit is een ernstia manco in
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problemen zijn. en hoe deze o p g e l m zauden
kunnen worden. Bij onze literisituurstuda [Vafl
den Beucken e.a., 1986) werd bij de inMimg
van de literatuur op het gewed van vmflkhtingsprograrnrna's arin achte~stamd
een aangepaste indeling gehantwr
vrijwel alle bestudeerde progrfirnma'r vHj
nauwkeurig op de doelgroep afgestamd
waren:
Werken aan en ten behoeve van cliënten. Hieronder vallen massamediale studies en studies
die gebaseerd zijn o p de sociale marketingstrategie.
Werken met paraprofessionals. Hieronder vallen studies waarbij het probleem van de moeilijke bereikbaarheid van de doelgroep is opgelost door het inzetten van paraprofessionals,
die uit de doelgroep zelf worden gerecruteerd
en getrained voor de taak.
Werken met de cliënt. Hieronder vallen studies waarbij het hoofddoel is het organiseren,
activeren en motiveren van de doelgroep. (zie
ook Van den Beucken e.a., 1986 en de WalleSevenster e.a., 1986)
Daarnaast zijn er nog benaderingswijzen te
onderscheiden, die wat betreft hun opzet alle
d i e genoemde strategieën kunnen toepassen,
maar>die zich onderscheiden doordat ze aebruik maken van het sociale netwe?k van "de
groep'waarop de interventie gericht is. Dit
laatste om de individuele leden van de groep
telbeteiken %n optimaal te kunnen beïnvloe'den. Deze benadering is gebaseerd op twee
in'zichten, namelijk:
@dat informatie zich op een natuurlijke wijze
v ë k p h i d t binnen een sociaal netwerk;
2%t
de sbciale ornaevina een belanariike rol
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met de achtergronden van de doelgroep, zeer
geschikt te zijn om binnen het kader van de
structurele, psychologische en sociale gegevenheden van de doelgroep te werken. Bij
programma's waarbij één bepaalde voorlichtingsboodschap wordt verspreid zijn paraprofessionals zeer effectief, maar ze kunnen ook
met succes worden ingezet bij programma's
die zowel hulpverlenend als structuurveranderend zijn ten behoeve van individuele clienten.
Mobiliserings-, activeringsstrategieen en opbouwwerk kunnen geschikte strategieen zijn
om vanuit de doelgroep zelf veranderingsprcp
wsssn op gang te brengen, die dlwct ~ t ) ~ s h I ten bij de behoeften, en oak bij de structurele,
p$ychologische en sociale gegevenheden van
de doelgroep.
Opbouwwerk lijkt minder geschikt voor het
verspreiden van één bepaalde vootlichtingsboodschap. Meer gestuurde methodes of
voorlichting via paraprofessionals lijken hiervoor meer geschikt.
Summary
A study of literature to the international experiences
with advisory work for socially deprived groups
forms the basis of this article. To be discussed are
main concepts of extension, extensionstrategies and
their effectivlty with socially deprived groups. Some
conclusions that have been drawn are: small scale
projects that involve participation by paraprofessionals from the targetgroup, and the development of
exîension-offer as happens in "Farming system Research" (in the case of agricultural extension), tend
to be effective.
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