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Voorlichtingskundig onderzoek
A. W. van den Ban

Voorlichting is bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming door middel
van communicatie (1). Bij voorlichting ter bevordering van de milieubeheersing
gaat het om besluitvorming over het eigen gedrag en over het gedrag van organisaties, waar men deel van uit maakt en om meningsvorming over besluiten van de
overheid, de bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Als we willen analyseren welke rol voorlichting kan spelen bij de milieubeheersing,
zullen we moeten nagaan welke besluiten ons milieu beihvloeden en hoe en in hoeverre deze door voorlichting zijn te beïnvloeden. Daarbij zullen we er rekening
mee moeten houden, dat deze besluiten niet alleen beïnvloed worden door de voorlichting die over ons milieu en de mogelijkheden tot milieubeheersing worden gegeven, maar ook door allerlei andere factoren, die in andere hoofdstukken van dit
rapport zijn besproken.
Doordat de voorlichtingskunde nog een jong vakgebied is, is ons zicht in de rol die
voorlichting kan spelen bij de milieubeheersing beperkt, zoals nog nader zal blijken.
De besluitvorming ten aanzien van milieubeheersing wordt de laatste tijd beihvloed
door twee maatschappelijke tendenties. In de eerste plaats bestaat er bij veleneen
sterk stijgende behoefte om hun eigen lot in eigen hand te nemen en niet beheerst
te worden door beslissingen, die anderen genomen hebben. In de tweede plaats
neemt de onderlinge samenhang van allerlei maatschappelijke processen sterk toe,
zeker ook op het gebied van de milieubeheersing, zoals blijkt uit het rapport van
de Club van Rome. Beslissingen die mensen nemen, kunnen daardoor het leven van
andere mensen in sterke mate beïnvloeden en zelfs onmogelijk maken, zodat het
* Een eerste versie van dit hoofdstuk is geschreven in 1972. Deze versie is in 1983
enigermate redactioneel bewerkt om passages die duidelijk uit de tijd waren aan te
passen. Grotendeels is echter de oorspronkelijke versie gehandhaafd, maar voorzien van een nawoord, waarin nieuwere inzichten zijn weergegeven.
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onverantwoord wordt ieder de gelegenheid te geven zijn eigen lot te bepalen, zolang we er niet zeker van kunnen zijn dat men daarbij voldoende rekening houdt
met het lot van anderen. We zullen moeten experimenteren met methoden, die trachten deze tegenstelling op te heffen.
Ons milieu wordt vooral beïnvloed door veranderingen in:
1. de bevolkingsgrootte
2. de produktie en consumptie per hoofd van de bevolking, dus de economische
groei
3. de vervuiling per eenheid produkt
4. de regionale spreiding van deze vervuiling en van de bevolking.
We zullen achtereenvolgens bespreken, door welke beslissingen we deze veranderingen beïnvloeden kunnen. Aan de bestaande interrelatie tussen deze vier factoren zullen we kortheidshalve weinig aandacht schenken.
Besluitvorming op dit gebied wordt beïnvloed door verschillende pressie- en actiegroepen. Pressiegroepen zijn groepen, die er naar streven het overheidsbeleid
zodanig te beïnvloeden, dat meer met hun belangen rekening wordt gehouden. Actiegroepen trachten dit beleid te beïnvloeden door openlijk te demonstreren dat
een belangrijke bevolkingsgroep meent dat het algemeen belang vereist dat er een
bepaalde wijziging komt in het overheidsbeleid. Bij de analyse van de besluitvorming van de overheid zullen we uiteraard aandacht moeten schenken aan de invloed
van beide typen groepen. Daarnaast lijkt het van belang om aandacht te schenken
aan de interne besluitvorming van actiegroepen en aan de invloed die zij hebben
op de vorming van de openbare meningop dit gebied. Enerzijds wordt dit beïnvloed
door de voorlichting die gegeven wordt, anderzijds beihvloedt het ook het effect
van de gegeven voorlichting.
1.
BEVOLKINGSGROOTTE
De bevolkingsgrootte wordt bepaald door de geboorte- en sterftecijfers en regionaal gezien ook door migratie. Vermindering van de bevolking door vergroting
van de sterfte wordt door niemand gewenst. In tegendeel, de belangrijke daling
van de sterfte aan hart- en vaatziekten en verkeersongevallen sinds 1972 wordt
algemeen toegejuicht. Voor vermindering door daling van de geboortecijfers zijn
wel aanmerkelijke mogelijkheden, doordat in Nederland, evenals in de meeste andere landen, veel gezinnen meer kinderen krijgen dan de ouders wensen. Dit wordt
ten dele veroorzaakt doordat men niet goed op de hoogte is met de verschillende
methoden van geboorteregeling, ten dele ook doordat men de methoden die men
wel kent niet altijd toepast. Op dit gebied is in Nederland wel demografisch en sociaal-geneeskundig onderzoek gedaan, maar voor zover mij bekend geen voorlichtingskundig. In het buitenland, met name in verschillende ontwikkelingslanden,
is dergelijk onderzoek wel gedaan. Hierdoor kunnen we er vrij zeker van zijn dat
voorhchtingskundig onderzoek op het gebied van de geboorteregeling in Nederland praktisch bruikbare resultaten zou opleveren ( 2 ) . Wel heb ik de indruk, dat
van de vier genoemde factoren de bevolkingsgrootte in Nederland de factor is die
de minste invloed heeft op de omvang en de ernst van de milieuvervuiling.
Migratie van of naar Nederland wordt vermoedelijk vooral beïnvloed door de welvaartsverschillen tussen Nederland en andere landen en door het overheidsbeleid.
Dit vind ik een belangrijk vraagstuk, dat echter grotendeels buiten het kader
van dit hoofdstuk valt.
2.

ECONOMISCHE GROEI

S!n T J ^ J S W ^ ^ onderzoeken welke besluiten in onze samenleving genobben
r d « p ï i Ï Ï
°l ? e ° m v a n g e n d e a a r d v a n d e economische groei,
wie deze beslissingen nemen en beïnvloeden en op grond van welke inzichten en
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overwegingen. Zonder deze informatie zijn deze beslissingen moeilijk te beïnvloeden door voorlichting. Dergelijk onderzoek zou waarschijnlijk uitgevoerd moeten
worden in samenwerking tussen vooral politicologen en economen. Het lijkt mij niet
gemakkelijk, maar ik ben op dit gebied geen deskundige.
Als er een einde komt aan de economische groei of een ingrijpende verandering in
de aard van deze groei, zal dit tot gevolg hebben dat er zeer ingrijpende veranderingen komen in de structuur van onze samenleving. Op het moment zijn deze veranderingen moeilijk te overzien, zodat het moeilijk is bewuste, weloverwogen beslissingen te nemen over de wenselijkheid van het al dan niet voortzetten of wijzigen van de groei van de laatste jaren. Onderzoek op dit gebied lijkt mij zeer gewenst, zij het niet gemakkelijk.
Bij beslissingen omtrent de omvang en de aard van de economische groei zal men
er uiteraard rekening mee moeten houden, dat deze groei ook de mogelijkheden
beïnvloedt om de vervuiling per eenheid produkt te beperken. Vermoedelijk kan
onderzoek een nauwkeuriger inzicht opleveren in de aard van deze samenhang.
Het rapport van de Club van Rome heeft wel duidelijk gemaakt dat de economische
groei van de laatste vijfentwintig jaar niet onbeperkt door kan gaan met het oog op
de milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dit vraagt een
zeer ingrijpende omschakeling van het denken van degenen die de beslissingen
beïnvloeden van de overheid, de bedrijven, de vakbonden en de gezinnen. Vooral
zal men moeten leren veel meer rekening te houden met het algemeen belang (het
voortbestaan van de mensheid op langere termijn) en minder uitsluitend met het
eigen belang of het groepsbelang. Het M.I.T. rapport merkt op (pagina 27) dat
veel mensen de laatste tientallen jaren tot de conclusie zijn gekomen dat er een eind
moet komen aan de exponentiële groei op allerlei gebied. Niettemin schijnt het overgrote deel van degenen die het beleid vormen, actief doelen na te streven, die hier
niet mee verenigbaar zijn. Niet zelden is men er van overtuigd dat anderen zich
wel opofferingen moeten getroosten om een einde te maken aan de milieuvervuiling,
maar dat de welvaartsstijging voor de eigen groep door moet gaan door een andere
inkomensverdeling (3).
In een situatie waarin een mens moet kiezen uit twee alternatieven, die beide onaangename gevolgen hebben, is hij gewoonlijk geneigd de beslissing uit te stellen.
Helaas realiseert men zich lang niet altijd dat men door geen beslissing te nemen,
zorgt dat we een situatie bereiken waarin het veel moeilijker wordt een mogelijkheid te vinden om de mensheid te laten voortbestaan. Het is van veel belang dat
geëxperimenteerd wordt met methoden om deze impasse te doorbreken. Hiervan
leren we vooral als onderzoekers de resultaten van de experimenten nauwkeurig
waarnemen.
Het nemen van een weldoordachte beslissing, waarbij alle factoren, die invloed
hebben op het resultaat grondig worden overwogen, is een tijdrovende en gecompliceerde zaak ( 4 ) . Gewoonlijk komen we hier niet toe. Zo zijner weinig consumenten, die bij het aankopen van een produkt serieus aandacht geven aan alle factoren die de Consumentengids in haar tabellen opneemt. In de regel beperken we ons
tot enkele factoren, waarvan we door opleiding en/of ervaring hebben geleerd dat
zij belangrijk zijn. Niet zelden gaan we hiermee door lange tijd nadat andere factoren belangrijker zijn geworden voor het nemen van een juiste beslissing. In
grote organisaties wordt deze tendens niet zelden nog versterkt door de organisatorische structuren, waarin de beslissingen worden genomen en die slechts
zelden onmiddellijk worden aangepast, als de situatie zich wijzigt. Gezien deze algemene ervaring met besluitvorming is het begrijpelijk dat het ook voor de overheid moeilijk is voldoende rekening te houden met het onlangs doorgebroken inzicht
in de interdependentie van alle factoren die ons milieu beïnvloeden.
Bij de overheid worden tal van beslissingen binnen één ministerie genomen zonder
dat men zich voldoende realiseert welke gevolgen dit heeft voor de werkterreinen
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van andere ministeries en voor andere landen. Op dit probleem is in hoofdstuk 4
nader ingegaan.
Uitvoering van deze besluiten is in de huidige maatschappijstructuur alleen mogelijk, als een belangrijk deel van de bevolking begrijpt waarom zij genomen worden. Het lijkt mij moeilijk om methoden te ontwikkelen, waarmee dit bereikt kan
worden. Hoopgevend is de grote belangstelling die het rapport van de Club van
Rome in Nederland heeft getrokken.
Bij de overheid en vooral ook bij de leiding van bedrijven wordt het beleid veelal
gebaseerd op de veronderstelling dat de economische groei van de laatste jaren
zich zal doorzetten en dikwijls ook dat men er naar moet streven dat het eigen bedrijf sterker groeit dan de economie in zijn geheel. Als men deze houding wil beïnvloeden, zal men moeten weten welke belangen gediend worden met een voortzetting en welke met een stagnatie van de economische groei en hoe de betrokkenen
dit zelf zien. Een kwantitatieve stagnatie van de produktie en consumptie van goederen kan gepaard gaan met een kwalitatieve verbetering. Men zal dus ook moeten
weten wat als een kwalitatieve verbetering wordt gezien. Dit soort vragen leent
zich voor onderzoek.
Vaak wordt gesteld dat de behoefte aan een groter gebruik van consumptiegoederen en daarmee aan stijgende inkomens bij de consumenten gestimuleerd wordt
door:
1. de reclame, die tal van niet dringend noodzakelijke behoeften stimuleert en die
de indruk vestigt dat iedereen als een rijk man moet kunnen leven,
2. de massamedia en met name de televisie, die in allerlei uitzendingen en publikaties een beeld geven van een leven dat veel ontvangers zich (nog) niet kunnen veroorloven,
3. de inkomensverschillen die steeds minder als rechtvaardig worden aanvaard,
zodat een tendens tot nivellering op een relatief hoog niveau ontstaat.
Over de invloed van reclame en andere vormen van massacommunicatie op langere
termijn is helaas heel weinig bekend. Op korte termijn neemt men algemeen aan dat
deze media zonder combinatie met interpersoonlijke communicatie niet kunnen leiden tot een wezenlijke gedragsverandering, maar wel tot een versnelling van veranderingen, die toch al op gang zijn. Het lijkt wel van belang te onderzoeken welke
invloed deze media op langere termijn kunnen hebben op de inkomensaspiraties en
de gewenste levensstijl. Gemakkelijk is dergelijk onderzoek beslist niet. Het is de
vraag of Nederland gezien de achterstand die wij hebben met het massacommunicatie onderzoek met dit vraagstuk moeten beginnen of dat wij dit moeten overlaten
aan landen als de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, België en Japan, die
een duidelijke voorsprong op Nederland hebben op dit gebied.
De betekenis van de inkomensverschillen voor de inkomensaspiraties valt grotendeels buiten het kader van dit hoofdstuk. Wel krijgt men soms de indruk dat bij
een belangrijk deel van de bevolking het beeld dat men heeft van deze inkomensverschillen niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, doordat men uitgaat
van de bruto inkomens voor aftrek van belastingen, in plaats van de netto inkomens, doordat men een overdreven betekenis hecht aan de betekenis van enkele
hoge inkomens en doordat men niet weet dat de inkomensverschillen geleidelijk
kleiner worden en het inkomen uit kapitaal de laatste vijftien jaar belangrijk is
gedaald (5).
Het zou wel van belang kunnen zijn de oorzaken en gevolgen van deze onjuiste
beeldvorming te onderzoeken. Welke invloed heeft hierbij bijvoorbeeld het gebruik van Nederlandse Naamloze Vennootschappen om de rente over het eigen kapitaal winst te noemen? Voor de public relations activiteiten van Nederlandse bedrijven lijkt mij dergelijk onderzoek zeer nuttig, voor de milieubeheersing is het
zeker met het belangrijkste vraagstuk dat onderzocht kan worden.
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Als men wil streven naar een verkleining van de bestaande inkomensverschillen,
zal men moeten weten welke weerstanden hiertegen bestaan. Vermoedelijk menen
verschillende mensen met hoge inkomens dat de bestaande inkomensverschillen
uitsluitend veroorzaakt worden door verschillen in capaciteiten en prestaties. Hoe
komt het dat zij niet zien dat verschillen in machtspositie hierbij ook een rol spelen?
Er bestaat verschil van mening over de vraag of een redelijke mate van milieubeheersing bereikbaar is in een maatschappij, die in grote trekken lijkt op de huidige of dat dit een ingrijpende verandering in de maatschappijstructuur vereist,
waardoor de maatschappij een meer maoïstisch karakter krijgt. Men krijgt de indruk dat de meeste mensen die belast zijn met het nemen van beleidsbeslissingen
bij overheid en bedrijfsleven niet streven naar dergelijke ingrijpende structurele
veranderingen, terwijl er van de onderzoekers van milieuvraagstukken, vooral
van de jongeren, een belangrijk deel is die een dergelijke structurele verandering
als de belangrijkste voorwaarde ziet, die vervuld moet worden om een goede milieubeheersing mogelijk te maken. Dit verschil van mening berust ten dele op een
verschil in ideologische overtuiging. Het lijkt echter wenselijk om zo goed mogelijk te onderzoeken wat de invloed is van de huidige maatschappijstructuur op de
milieubeheersing en voor zover mogelijk ook welke gevolgen men kan verwachten
van een verandering in de maatschappijstructuur. Van belang is hierbij ook de
invloed van de maatschappijstructuur op het waardenpatroon van de bevolking,
met name op de bereidheid om rekening te houden met de belangen van anderen.
Dit zal vermoedelijk niet tot gevolg hebben dat er eensgezindheid gaat ontstaan
over de voor de toekomst gewenste structuur, maar het maakt het wel mogelijk de
ideologische verschillen nauwkeuriger te formuleren. Voor een samenwerking
tussen onderzoekers en beleidsvoerders met verschillende ideologische opvattingen lijkt dit van veel belang.
3.
VERVUILING PER EENHEID PRODUKT
De mate waarin ons milieu vervuild wordt per eenheid geproduceerd en geconsumeerd produkt, is afhankelijk van beslissingen van de overheid, de bedrijven en
de consumenten (6). Bij hetzelfde produktie- en consumptieniveau is het mogelijk
de vervuiling aanmerkelijk te beperken door weinig vervuilende produktieprocessen toe te passen, produkten te kiezen die minder vervuilen en deze produkten te gebruiken op een wijze die weinig vervuiling veroorzaakt, bijvoorbeeld door
de grondstoffen weer te laten hercirculeren in het produktieproces.
a.
Overheidsmaatregelen
De overheid beïnvloedt deze vervuiling door eisen te stellen aan bepaalde produktieprocessen en aan de verwerking van afvalprodukten, door het gebruik van een
aantal produkten te verbieden, door regels als "de vervuiler betaalt" te handhaven en dergelijke. Dergelijke overheidsmaatregelen zullen in het algemeen kostenverhogend werken.
Op het gebied van deze overheidsmaatregelen lijken vooral een vijftal vragen van
belang te zijn:
1. Wanneer wordt overgegaan tot het nemen van een maatregel? Er is zeer veel
onderzoek gedaan over de verspreiding van vernieuwingen en dit onderzoek
begint zich de laatste tijd ook met dit soort vragen bezig te houden ( 7 ) . Dergelijk onderzoek zou enige aanwijzingen kunnen geven over de wijze waarop
bevorderd kan worden dat overheden sneller overgaan tot het nemen van maatregelen om milieuvervuiling te voorkomen.
2. Wie oefent invloed uit op deze beslissingen? Als men dit niet weet, kan men de
doelgroep van zijn voorlichtingscampagne niet vaststellen. Voor al op plaatselijk
niveau is hierover in de Verenigde Staten zeer veel onderzoek gedaan ( 8 ) . Met
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behulp van de ervaring die daar is opgedaan lijkt het goed mogelijk dergelijk
onderzoek ook in Nederland te beginnen. Vermoedelijk is het dan het beste te
beginnen met een concreet probleem, bijvoorbeeld de vestiging van een industrie in een plaats, die mogelijk vervuiling kan veroorzaken.
3. Wat is de inhoud van de genomen maatregelen? Vermoedelijk is deze inhoud afhankelijk van de communicatie tussen bestuurders en politici en onderzoekers
die zich met milieuvraagstukken bezighouden. Veel van de bestuurders en politici zullen zelf geen biologische of andere natuurwetenschappelijke opleiding
hebben. Het is bekend dat er dan tal van communicatiestoornissen kunnen ontstaan tussen hen en de onderzoekers, doordat zij verschillende 'talen' spreken en/of een verschillende denkwereld hebben. Hierdoor kan bovendien de
neiging bestaan weinig aandacht te schenken aan de adviezen van onderzoek e r s , die een andere opleiding hebben dan de bestuurders en politici. Onderzoek van communicatieprocessen tussen onderzoekers van milieuvraagstukken
en bestuurders en politici, die op dit gebied beslissingen nemen, lijkt dringend
gewenst. Het lijkt waarschijnlijk dat op deze wijze effectieve communicatiestructuren en betere communicatiemethoden gevonden kunnen worden.
4. De inhoud en de uitvoering van de genomen maatregelen zijn ook afhankelijk
van de deskundigheid van de ambtenaren, die de genomen maatregelen voorbereiden en uitvoeren. Het zou dan ook van belang zijn om te onderzoeken welke
factoren deze deskundigheid beïnvloeden en wat de effecten hiervan zijn op
het overheidsbeleid. In eerste instantie zou men zich hierover kunnen beperken tot onderzoek onder ambtenaren, die belast zijn met een bepaalde groep
maatregelen, die een belangrijke rol kunnen spelen in het milieubeleid van de
overheid, bijvoorbeeld de uitvoering van de Hinderwet. Wel zal men er rekening mee moeten houden dat dergelijk onderzoek bedreigend kan zijn (niet:
moet zijn) voor de betrokken ambtenaren.
5. Voor de praktische uitvoering van deze overheidsmaatregelen is het van veel
belang dat bedrijven en consumenten bereid zijn loyaal mee te werken aan de
uitvoering. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat van het verbod op het gebruik van marihuana in de praktijk weinig terecht komt, omdat deze medewerking bij een belangrijk aantal Nederlanders ontbreekt. Deze medewerking is
ten dele afhankelijk van de structuur van de besluitvorming. Als maatregelen
om milieuvervuilende produktieprocessen te voorkomen op nationaal niveau
worden genomen, kan men in verband met de internationale concurrentie van
het bedrijfsleven moeilijk loyale medewerking hieraan verwachten, tenzij deze
maatregelen gepaard gaan met een verlaging van de reële lonen. Tegen dit laatste zijn echter bezwaren van de kant van de vakbonden te verwachten. Als
maatregelen, die de verbruiksgewoonten van consumenten beïnvloeden genomen worden door instanties, die niet het vertrouwen van een groot deel van deze
consumenten hebben, kan men hier moeilijk een loyale medewerking van de
consumenten van verwachten. Door de toenemende polarisering in onze samenleving is de kans hierop niet klein.
Voor een belangrijk deel is deze medewerking ook afhankelijk van het inzicht
dat bij de bedrijven en de consumenten bestaat in de noodzaak van deze samenwerking en m de nadelige gevolgen die het voor hen kan hebben als zij hier niet
aan medewerken. Het is duidelijk dat vooral bij de grootste bedrijven dit een
zeer nadelige invloed kan hebben op hun public relations.
De communicatie van de noodzaak van deze overheidsmaatregelen naar het publiek
is moeilijk. Met behulp van onderzoek zullen we hiervoor proefondervindelijk de
beste weg moeten vinden. Zo lijkt het op dit moment (= 1972) gewenst de voorlichting te evalueren, die gegeven is om de noodzaak van de Wet op de Waterverontreiniging aan het publiek duidelijk te maken. Bij dit onderzoek zal men enerzijds
moeten bestuderen op welke wijze deze voorlichting gegeven i s , anderzijds in hoeverre de voorlichtingsboodschap bij het publiek is overgekomen. Het publiek zal
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men hiervoor moeten opdelen in een aantal subgroepen, die op verschillende wijzen door deze wet getroffen worden, bijvoorbeeld bewoners van huizenen leiders
van bedrijven, die in verschillende mate het oppervlaktewater verontreinigen.
De ervaring met de evaluatie van de voorlichting over de Bijstandswet leert, dat
dergelijk onderzoek goed uitvoerbaar is en voor het beleid belangrijke resultaten
kan opleveren (9).
Een moeilijkheid bij de voorlichting is dat de bedrijven en het publiek zich hier in
het algemeen belang (10) dikwijls opofferingen zullen moeten getroosten, die in
strijd zijn met het individueel economisch belang (11). Het gaat bij deze voorlichting dan ook niet alleen om het verspreiden van kennis, maar ook om het beïnvloeden van het waardensysteem van de samenleving, zodat men meer rekening gaat
houden met de belangen van anderen. Natuurlijk is dit niet iets nieuws, zelfs in
de Tien Geboden komen we dat al tegen, maar het betekent weleen verschuiving in
de accenten van ons waardensysteem. De communicatietheorie kan bij ons bij zijn
huidige stand maar weinig aanwijzingen_ geven hoe wij waardensystemen effectief
kunnen veranderen. De voornaamste aanwijzing is dat het weinig helpt, als we iemand vertellen "Jij moet je waardensysteem zo en zo veranderen", maar wel als we
hem in een situatie brengen waarin hij deze noodzaak zelf ontdekt. Het is echter
nog niet duidelijk hoe dit praktisch uitvoerbaar is met grote bevolkingsgroepen.
Daarom is het van groot belang pogingen hiertoe te evalueren, bijvoorbeeld de
Brede Maatschappelijke Discussie over Energievoorziening.
b. Beslissingen van bedrijven
Niet zelden kan men horen dat men van de bedrijven niet kan verwachten dat zij
bereid zijn actief mee te werken aan de beperking van de milieuvervuiling, zolang
zij hier niet toe gedwongen zijn, omdat zij in een kapitalistische economie uitsluitend geïnteresseerd zijn in winst. Het lijkt van belang om te onderzoeken in hoeverre deze veronderstelling juist is. Het lijkt niet uitgesloten dat naast het winstmotief ook drie andere motieven, die samenhangen met de winstverwachting op
langere termijn, een rol spelen:
1. De wens om op langere termijn te blijven bestaan. Vooral de grotere bedrijven
lijken uit te gaan van de veronderstelling dat zij een langere levensduur hebben dan een mens. Een moeilijkheid is wel dat de mogelijkheid om voort te bestaan niet alleen afhankelijk is van de vervuiling, die dit bedrijf veroorzaakt,
maar ook van die andere bedrijven en individuen. Ook hier is dus de vraag in
hoeverre men bereid is niet alleen het eigen belang te dienen, maar ook het algemeen belang.
2. De goede naam van het bedrijf, zowel bij de overheid als bij het publiek. Men
krijgt de indruk dat vooral de grotere bedrijven bereid zijn zich hier belangrijke opofferingen voor te getroosten, mede omdat menigeen er scherp op let
of zij ook ergens een fout maken.
3. De wens om te voorkomen dat de overheid verbodsbepalingen uitvaardigt voor
bepaalde produktieprocessen, die duidelijk het algemeen belang schaden.
Om een goed voorlichtingsbeleid te kunnen voeren is het van belang te onderzoeken welke motieven een rol spelen bij de beleidsbeslissingen van bedrijven. Als
men dergelijke vragen in het algemeen stelt, is de kans vrij groot dat het antwoord
aangeeft welke motieven een rol zouden moeten spelen in plaats van welke motieven in werkelijkheid een rol spelen. Deze kans wordt kleiner als men concrete beslissingen onderzoekt, die onlangs genomen zijn en als de onderzoeker in staat is
deze beslissingen ook op hun technische merites te beoordelen.
Naast de motivering van de beslissingen van bedrijven moeten we ook aandacht
schenken aan de rol die de milieuproblematiek speelt in hun besluitvormingsprocessen, de kennis die zij hebben van de gevolgen van hun produktieproces voor
het milieu en de gevolgen van alternatieve produktieprocessen hiervoor en voor
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hun bedrijfsresultaten. Een moeilijkheid kan zijn dat dit onderzoek alleen uitvoerbaar is met medewerking van de leiding van de onderzochte bedrijven.
Bij het nemen van beslissingen concentreren we onze aandacht gewoonlijk op enkele aspecten, waarvan we in het verleden hebben geleerd dat zij een belangrijke
invloed hebben op het resultaat. Ook is het geen uitzondering dat een beslissing
waarvan we wel weten dat die eigenlijk uitgevoerd moet worden nog 'even' in de
slof blijft zitten. Het lijkt dan ook van belang om na te gaan welke aspecten van de
milieuproblematiek in de praktijk een belangrijke invloed hebben op beslissingen
van bedrijven. Bij dit onderzoek zal men zich voorlopig moeten beperken tot een
groep bedrijven die een belangrijke, maar enigszins overeenkomstige invloed
heeft op de milieuvervuiling, bijvoorbeeld de tuinders in het Westland of de chemische bedrijven in het Rijnmondgebied. Bij laatstgenoemde bedrijven is een praktische moeilijkheid dat een groot aantal personen binnen deze bedrijven invloed
uitoefenen op de genomen beslissingen.
Bij de communicatie van de resultaten van onderzoek over milieuproblematiek en
van de gevolgen van verschillende produktieprocessen voor het milieu en het bedrijfsresultaat naar degenen in het bedrijf die deze kennis nodig hebben voor hun
beslissingen, doen zich dergelijke problemen voor als bij deze communicatie naar
de overheid en de politici. Ook hier lijkt onderzoek over deze communicatieprocessen gewenst. Daarbij zal men onderscheid moeten maken tussen informatie die
afkomstig is van onderzoekers binnen het eigen bedrijf en van onderzoekers in
overheidslaboratoria, universiteiten en dergelijke. Een deel van deze onderzoekers is ervan overtuigd dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de ondernemersgewijze produktie. Men kan zich afvragen of dit invloed heeft op de communicatie van hun chemische en biologische kennis naar het bedrijfsleven. Ook
onderzoek naar deze communicatieprocessen zal vermoedelijk kunnen leiden tot
verbetering van de communicatiestructuur en van de communicatieprocessen. Het
lijkt wenselijk zich in eerste instantie te beperken tot een betrekkelijk eenvoudig
probleem, bijvoorbeeld de keuze van het verpakkingsmateriaal in een bepaalde
bedrijfstak.
c. Beslissingen

van

consumenten

Veel van wat gezegd is over de beslissingen van bedrijven geldt ook voor de beslissingen van consumenten. Ook hier is het van belang te weten welke motieven
een rol spelen in hun beslissingen, in hoeverre zij hun aandacht richten op de milieu-aspecten van hun beslissingen en in hoeverre zij over de deskundigheid beschikken om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. De communicatiekanalen waar zij gebruik van maken, zullen veelal anders zijn dan bij de bedrijven, omdat
de massacommunicatie een grotere rol speelt. In ieder geval op korte termijn lijkt
het waarschijnlijk dat deze communicatie in hoofdzaak afkomstig is van vier bronnen: de adverteerders, de redacteuren van massamedia, actiegroepen en voorlichters, die ernaar streven objectieve informatie te geven op basis van onderzoek
over milieuvraagstukken. Voorlopig zal dit laatste wel van ondergeschikte betekenis blijven. Het onderzoek zal dan ook vooral aandacht moeten schenken aan de
wijze waarop adverteerders, redacteuren en actievoerders hun informatie selecteren en presenteren en de effecten die dit heeft op de consumenten.
Op dit moment is er een groot aantal instanties die op weinig gecoördineerde wijze
voorlichting geven over milieuvraagstukken aan consumenten. Evaluatie van pogingen om deze voorlichting meer systematisch aan te pakken lijkt van veel belang,
4.

REGIONALE SPREIDING

De regionale spreiding van bedrijven en bevolking wordt waarschijnlijk in hoofdzaak bewust beïnvloed ten behoeve van de milieubeheersing door overheidsmaatregelen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Hinderwet en derge144

lijke. Als men dit beleid door voorlichting wil beïnvloeden, is het van belang eerst
, te weten in hoeverre milieuhygiënische overwegingen nu al een rol spelen bij dit
beleid en hoe accuraat de informatie over de verwachte gevolgen van het beleid
voor de milieuhygiëne is bij degenen die het beleid bepalen.
Het lijkt mij waarschijnlijk dat de keuze van hun woonplaats door de bevolking niet
in sterke mate wordt beïnvloed door de invloed die zij met deze keuze uitoefenen
op het milieu.
Bij de keuze van een vestigingsplaats van een bedrijf zal deze beïnvloeding van het
milieu wel één van de factoren kunnen zijn die een rol speelt in het beslissingsproces. Het zou van belang kunnen zijn om te onderzoeken hoe groot deze rol is bij verschillende bedrijven en of men hierbij let op de moeilijkheden bij het verkrijgen van
hinderwet- en andere vergunningen voor de uitoefening en uitbreiding van het
bedrijf en eventuele acties van de bevolking tegen deze vestiging of dat de bedrijfsleiding zich ook zelf verantwoordelijk acht voor de invloed die zij uitoefenen
op het milieu door de keuze van hun vestigingsplaats. Hierbij is het ook van belang te weten in welke mate men op dit gebied over accurate informatie beschikt.
5.
ACTIEGROEPEN
Vooral op het gebied van de milieuhygiëne spelen actiegroepen een belangrijke rol
in de besluitvorming. Deze groepen trachten de besluitvorming van anderen te
beïnvloeden, vooral van de overheid, maar ook wel van bedrijven en consumenten.
Soms gaat het hun alleen om een lokaal probleem, waarvoor zij bang zijn dat een
verkeerde beslissing genomen zal worden of boos zijn dat een verkeerde beslissing
genomen i s . Andere actiegroepen zien dit als een symptoom van dieperliggende
maatschappelijke kwalen, waarbij het niet mogelijk is in onze kapitalistische maatschappij met parlementaire besluitvormingsprocedures verstandige besluiten te
nemen. Het zou onderzocht kunnen worden wat precies de doeleinden zijn van de actiegroepen en hoe systematisch zij hun doeleinden doordacht hebben. Van belang
is hierbij ook de vraag in hoeverre zij er naar streven het waardenstelsel van de
bevolking te veranderen.
In het voorgaande is er al op gewezen dat de huidige milieucrisis niet opgelost kan
worden zonder wijzigingen in ons waardenstelsel. Het is dan ook de vraag met welk
waardenstelsel deze crisis wel opgelost kan'worden, hoe een dergelijk nieuw waardenstelsel tot stand gebracht kan worden en welke gevolgen een dergelijke wijziging van het waardenstelsel zou hebben voor onze samenleving. Vermoedelijk blijven er verschillende waardenstelsels mogelijk, die verschillende gevolgen hebben. Hoe moet hier dan uit gekozen worden? Dit zijn een aantal wezenlijke vragen
die min of meer duidelijk door actiegroepen aan de orde gesteld worden. Bij de beantwoording hiervan zal de voorlichtingskunde mijns inziens slechts een beperkte
rol kunnen spelen. Op langere termijn zal deze bijdrage vooral kunnen liggen bij
de methodiek om een nieuw waardenstelsel te verspreiden, maar het lijkt me twijfelachtig of hiertoe op korte termijn een grote bijdrage verwacht kan worden gezien de
huidige stand van de wetenschap.
Bij het optreden van actiegroepen op het gebied van de milieuhygiëne is er nog een
aantal andere vragen dat onze aandacht verdient, ook al zijn deze wat minder fundamenteel. We kunnen ons afvragen:
!• Wat zijn hun doeleinden?
2
- Wiens beslissingen wensen de actiegroepen te beïnvloeden?
3- Hoe komen ze tot het inzicht welke beslissingen in het belang van het milieu genomen zouden moeten worden?
..
,
4- Welke methoden passen zij toe om deze beslissingen te beïnvloeden
5
- Wie maken deel uit van deze actiegroepen, hoe zijn zi] hiertoe gekomen, hoe zijn
zij georganiseerd?
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Bij studie van de functie en de werkwijze van actiegroepen zal men aan elk van deze
vragen aandacht moeten besteden.
Ad 1. Doeleinden
Doeleinden van actiegroepen kunnen onder andere zijn:
- bestrijding van de inertie van de overheid
- streven naar een mentaliteitswijziging bij de bevolking
- bevorderen dat bij de besluitvorming met bepaalde belangen meer rekening wordt
gehouden
- bevorderen dat aan bepaalde waarden bij besluitvorming een grotere betekenis
wordt toegekend (natuurbescherming)
- streven naar een wijziging van de machtsverhoudingen inde maatschappij (Black
Panther).
Niet zelden heeft een groep verschillende doeleinden. Het onderzoek zou kunnen
trachten een duidelijk beeld te krijgen van de doeleinden van verschillende actiegroepen, van de wijze waarop deze gekozen zijn en van de eensgezindheid, die
hieromtrent binnen de groep bestaat.
Tot dusver is het doel van vrijwel alle actiegroepen geweest te streven naar een
betere milieubeheersing. Als in de komende jaren blijkt wat de kosten zijn van een
goede milieubeheersing aan sluiting van bedrijven, verhoging van de kosten van
levensonderhoud, vermindering van de economische groeien dergelijke, lijkt het
niet onwaarschijnlijk dat er ook actiegroepen komen die pleiten tegen milieubeheersing , zij het dan ook dat zij dit positiever zullen formuleren, bijvoorbeeld "Blij dat
ik r i j " .
Ad 2. Doelgroep
De doelgroep kan zijn overheid van plaatselijk tot internationaal niveau, bepaalde
bedrijven of het bedrijfsleven in het algemeen of bepaalde bevolkingsgroepen.
Ad 3. Inzicht in 'juiste'
milieubeslissingen
Veelal zijn de actiegroepen ervan overtuigd dat de overheid geen juist inzicht heeft
in de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van de milieubeheersing. De vraag doet zich dan ook voor hoe deze groepen zelf wel tot dit inzicht komen. Hebben zij een systematische besluitvormingsprocedure gevolgd om de gewenste veranderingen te kiezen met een analyse van de huidige situatie, formulering van doeleinden en probleemstelling, overzicht van de alternatieve oplossingsmogelijkheden waaruit gekozen kan worden, bestudering van de consequenties
van elk van deze alternatieven en de keuze van het alternatief dat de doeleinden
het dichst benadert? Een dergelijke besluitvormingsprocedure leidt gewoonlijk
tot een genuanceerd oordeel over de waarde van de verschillende alternatieven
en is daardoor mogelijk in strijd met het karakter van een actiegroep. Een actiegroep richt zich niet zelden op de realisatie van één doel van het overheidsbeleid
zonder rekening te houden met de gevolgen hiervan voor de realisatie van andere
beleidsdoelen. Realiseren de actievoerders en de bevolkingsgroepen, waar zij
zich op richten, dat een verantwoord overheidsbeleid verschillende beleidsdoelen tegen elkaar moet afwegen?
Actiegroepen hebben dikwijls een nauwer contact met de bevolking dan de overheid. Hierdoor kunnen zij de aandacht vestigen op milieuproblemen, die door belangrijke bevolkingsgroepen als bezwaarlijk worden aangevoeld.
Voor een goede milieubeheersing is een goed inzicht in de resultaten van gecompliceerd natuurwetenschappelijk inzicht vaak noodzakelijk. Ongetwijfeld zijn er
actiegroepen geweest, die de aandacht hebben gevestigd op belangrijke aspecten
van de besluitvorming, waar de overheid onvoldoende aandacht aan had geschonken (smeerpijp?), maar er zijn ook actiegroepen die met veel enthousiasme vech146

ten voor wetenschappelijke inzichten, die naar de overtuiging van vrijwel alle deskundigen onjuist zijn (fluoridering). Een onderzoek van de communicatieprocessen, die hier een rol spelen, zou van belang kunnen zijn voor de vergroting van
het vertrouwen van de bevolking in het beleid van de overheid. Als de actiegroepen zich richten op de beïnvloeding van economische en sociale processen en structuren, krijgt men niet de indruk dat zij er altijd behoefte aan voelen om bij de formulering van de door hen gewenste beslissingen systematisch rekening te houden
met de inzichten uit de maatschappijwetenschappen in de te verwachten gevolgen
van de veranderingen die zij voorstaan. Hun vertrouwen in deze wetenschappen
is dikwijls niet groot. Wat zijn hier de oorzaken van?
Ad 4. Methoden
Sommige actiegroepen slagen erin het beleid te beïnvloeden in de door hen gewenste richting, maar andere niet. Vermoedelijk wordt dit voor een belangrijk deel
veroorzaakt door de methoden, die zij toepassen bij deze beihvloeding. Het lijkt
waarschijnlijk dat actiegroepen, die de motieven wantrouwen van degenen die de
beslissingen nemen, deze mensen moeilijk met redelijke argumenten kunnen overtuigen, omdat wantrouwen wantrouwen opwekt. Soms kunnen zij dit wel doen op
basis van de politieke macht van degenen die achter hen staan, maar de macht van
actiegroepen is lang niet altijd voldoende om op basis hiervan andere beslissingen
te kunnen afdwingen.
De relatie tussen de methoden die actiegroepen toepassen om het beleid te beïnvloeden en het effect van hun acties op dit gebied lijkt een vruchtbaar terrein van onderzoek.
Ad 5. De organisatie van actiegroepen
Een goede milieubeheersing vereist dat een aantal zeer onaangename beslissingen
genomen worden en op langere termijn gehandhaafd worden. Soms zal men om een
dergelijke maatregel er door te krijgen kunnen steunen op het werk van een milieugroep , maar het is dan wel van belang om te weten of men op een hechte grondslag of op los zand bouwt. Onderzoek van de motieven om aan het werk van een milieugroep mee te werken en van de organisatie en ontwikkeling van deze groepen,
zou hiervoor nuttig inzicht kunnen verschaffen.
6.
SAMENVATTING
Het is niet gemakkelijk om de voorlichting zo te geven dat deze grote invloed heeft
op de milieubeheersing. Voor een goede opzet van een dergelijke voorlichting zullen we moeten analyseren welke beslissingen een belangrijke invloed hebben op
de milieubeheersing, wie invloed uitoefenen op deze beslissingen, op grond van
welke motieven bepaalde beslissingen worden genomen en op grond van welke kennis men deze beslissingen neemt en zou kunnen nemen. Als men op basis van dit
soort informatie een voorlichtingscampagne opzet, zal men hiervoor niet dadelijk
een optimale methodiek vinden. Het lijkt daarom wenselijk de gegeven voorlichting systematisch met onderzoek te begeleiden en te evalueren om zo geleidelijk
aan effectieve voorlichtingsmethoden en efficiënt werkende voorlichtingsorganisaties te kunnen ontwikkelen.
Het is uiteraard niet mogelijk om alle onderzoekingen die in het voorgaande genoemd
zijn tegelijk aan te pakken. Evenmin is het wenselijk te wachten met het geven van
voorlichting ten behoeve van de milieubeheersing totdat deze onderzoekingen zijn
afgesloten. Wel lijkt het mij noodzakelijk op korte termijn een begin te maken met
de belangrijkste onderzoekingen. We zullen daarom de genoemde onderzoekingen
herhalen en daarbij iets zeggen van de kans dat dergelijk onderzoek resultaat oplevert en van de praktische betekenis van de te verwachten resultaten.
1. Onderzoek gericht op het ontwikkelen van besluitvormingsprocedures, die de
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mensen het vertrouwen geven dat zij hun eigen lot kunnen bepalen zonder dat
zij beslissingen nemen die schadelijke gevolgen hebben voor het milieu van andere mensen. Dit lijkt mij een belangrijk onderwerp, maar ik ben er niet van
overtuigd dat het onderzoek op korte of middellange termijn al praktisch bruikbare resultaten zal opleveren.
2. Evaluatie van voorlichting over geboorteregeling. Men kan er vrij zeker van
zijn dat dit onderzoek succes zal hebben, maar het is twijfelachtig of dit voor de
oplossing van het milieuvraagstuk in Nederland het meest urgente probleem is.
3. De structuur van de besluitvorming ten aanzien van de economische groei lijkt
mij belangrijk, maar de kans op succes kan ik niet overzien.
4. Op plaatselijk niveau lijkt het wel goed mogelijk om te onderzoeken door wie beslissingen genomen en beïnvloed worden, die van belang zijn voor de milieubeheersing. Dit zou het mogelijk maken de voorlichting systematischer te richten
op degenen die invloed uitoefenen op deze beslissingen.
5. Het effect van reclame en massacommunicatie op de inkomensaspiraties is een
belangrijk terrein van onderzoek voor' milieubeheersing. Grote resultaten
hiervan mag men op korte termijn niet verwachten, wel weerstanden tegen de
toepassing van onderzoekresultaten.
6. Beeldvorming ten aanzien van de inkomensverschillen en de betekenis hiervan
voor de inkomensaspiraties lijkt van wat minder belang. Het zou met name toegepast kunnen worden bij de verbetering van het public relationsbeleid van
het bedrijfsleven.
7. Onderzoek naar de betekenis van de maatschappijstructuur voor het beleid
ten aanzien van milieubeheersing en de waarden die dit beleid beihvloeden is
een belangrijk, maar moeilijk onderwerp. Ik ben op dit gebied onvoldoende
deskundig om de kans op succes goed te kunnen beoordelen.
8. Begeleiding met onderzoek en evaluatie van de communicatie tussen onderzoekers van milieuvraagstukken en politici, bestuurders en ambtenaren zou belangrijke aanwijzingen kunnen geven voor verbetering van de communicatiestructuren en -methoden. Het lijkt uitvoerbaar, mits we ons voorlopig beperken tot een concreet probleem.
9. Begeleiding met onderzoek en evaluatie van voorlichting voor de noodzaak van
maatregelen voor milieubeheersing zou door verbetering van de voorlichtingsstructuren en -methoden de bereidheid van de bevolking om mee te werken aan
de uitvoering van deze maatregelen kunnen vergroten. Het onderzoek is thans
goed uitvoerbaar.
10. Een analyse van de gevolgen van veranderingen in ons waardenstelsel voor de
milieubeheersing lijkt mij wel belangrijk maar niet gemakkelijk uitvoerbaar.
11. Evaluatie van methoden om waardensystemen te beihvloeden is belangrijk,
maar ik ben er niet zeker van dat dit op korte termijn praktisch bruikbare resultaten zal opleveren.
12. Motieven van bedrijven om mee te werken aan maatregelen op het gebied van
de milieubeheersing zijn met enige moeite wel te onderzoeken. Het zou vanbelang zijn voor de formulering van effectieve voorlichtingsboodschappen. Het
is echter niet zeker dat voldoende medewerking van de bedrijfsleiding verkregen kan worden.
13. Communicatie van de resultaten van milieuonderzoek naar de leiding van bedrijven en de betekenis die hieraan wordt gehecht in de besluitvorming kan
weer helpen bij het ontwikkelen van voorlichtingsmethoden en -structuren.
Vooral het eerste deel van dit vraagstuk is wel te onderzoeken.
14. Motieven van consumenten om mee te werken aan maatregelen voor milieubeheersing zijn gemakkelijker te onderzoeken dan bij bedrijven. Kennis hiervan
is zeker ook van belang.
15. Begeleiding met onderzoek en evaluatie van pogingen om systematisch voorlichting over milieuvraagstukken te geven aan consumenten is zeer gewenst.
16. Een analyse van de besluitvorming ten aanzien van regionale spreiding van be148

drijven en van de bevolking bij de overheid en bij het bedrijfsleven zou inzicht
kunnen geven in de mate waarin hierbij rekening gehouden wordt met te verwachten milieuhygiënische gevolgen en in de mate waarin deze besluitvorming
gebaseerd is op accurate informatie hierover. Het is voor mij de vraag of dit
het meest urgente probleem i s .
17. Een analyse van de doeleinden van actiegroepen en van de wijze waarop deze
gekozen zou worden zou kunnen bijdragen tot een vermindering van de vervreemding tussen de bevolking en de overheid en zoude actiegroepen kunnen
helpen zich bewust te worden van de gevolgen van de doeleinden die zij nastreven. Gemakkelijk is dit onderzoek niet.
18. Begeleiding met onderzoek en evaluatie van de methodiek, die actiegroepen
volgen om de milieubeheersing te verbeteren zou deze groepen effectiever
kunnen maken als zij bereid zijn gebruik te maken van de resultaten van dit
onderzoek. Met enige moeite lijkt het onderzoek wel uitvoerbaar.
7.

NAWOORD

De afgelopen tien jaar zijn de inzichten over de rol van voorlichting bij de milieubeheersing uiteraard veranderd. Dit komt met name, doordat er een einde is gekomen aan de economische groei, de voorlichtingskunde een snelle ontwikkeling
heeft doorgemaakt en er nogal wat sociaal-wetenschappelijk onderzoek over milieuvraagstukken is uitgevoerd, ook al is dit duidelijk achtergebleven bij het natuurwetenschappelijk onderzoek.
Zo is er meer nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van voorlichting. Voorlichting kan met name problemen oplossen doordat mensen besluiten nemen of zich een mening vormen op basis van onvoldoende kennis en inzicht, terwijl deze kennis en dit inzicht elders wel beschikbaar is of verworven kan worden.
Dit is vooral het geval als de betrokkenen gemotiveerd zijn om zich deze kennis en
dit inzicht te verwerven. Hofstee heeft duidelijk aangetoond dat veel milieuproblemen niet ontstaan door gebrek aan kennis en inzicht, maar doordat mensen heel
legitieme doelen nastreven, die neveneffecten hebben, die nadelig zijn-voor het
milieu (12). Ester laat in zijn hoofdstuk zien hoe milieu-onvriendelijk gedrag voor
de betreffende persoon vaak voordelig is, maar tegelijk voor de gemeenschap als
geheel nadelig. Regulering door de overheid zal daarom een belangrijke rol moeten spelen in een beleid dat gericht is op milieubeheersing. Een belangrijk doel
van de milieuvoorlichting is dan ook de betrokkenen te laten zien waarom deze r e gulering noodzakelijk i s . Een dergelijke voorlichting zal vermoedelijk alleen effectief kunnen zijn, als bij de vaststelling van het beleid de gevolgen van dit beleid voor het milieu zijn afgewogen tegen de gevolgen op andere terreinen. Anders
zal het voor de voorlichter immers moeilijk zijn het vertrouwen van de betrokkenen
te behouden of te winnen. Zonder dit vertrouwen is hij niet in staat enige invloed
op hen uit te oefenen.
Het bovenstaande wil niet zeggen dat voorlichting gericht op beïnvloeding van besluitvorming van de individuen, bedrijven of de overheid zinloos is. Het succes van
de glasbakken laat het tegendeel zien. Toch zullen we ons moeten realiseren dat de
mogelijkheden om langs deze weg de besluitvorming te beïnvloeden beperkt zijn.
Hierbij is het van belang dat milieuvriendelijk en milieu-onvriendelijk gedrag niet
blijken te bestaan. De meeste mensen gedragen zich in sommige opzichten milieuonvriendelijk. Het lijkt daarom niet voldoende om te trachten het milieubewustzijn
van de bevolking te vergroten in de hoop dat men zich dan op allerlei terreinen milieuvriendelijker zal gaan gedragen. Veeleer lijkt het noodzakelijk de voorlichting
te richten op de beïnvloeding van bepaalde besluiten. Hierbij moeten prioriteiten
'gekozen worden om ons te kunnen richten op die besluiten, waarvan de grootste
winst voor het milieu verwacht kan worden. Dit vereist enerzijds inzicht m de winst
voor het milieu die behaald zou kunnen worden als bepaalde besluiten anders geno149

men werden en anderzijds inzicht in de mogelijkheden om deze besluiten door voorlichting te beihvloeden. (Vergelijk P. Ester, Hoofdstuk VII).
Een andere vraag is wat de rol moet zijn van deskundigen en wat van de betrokkenen bij de bepaling van het doel van de milieuvoorlichting. Dit is afhankelijk van
de vraag wie over de hiervoor noodzakelijke deskundigheid beschikt, welke betekenis we toekennen aan wiens waardeoordelen en wie bereid en in staat is zich
hiervoor in te zetten. Vaak zullen de deskundigen het meeste inzicht hebben in de
gevolgen voor ons milieu van de verschillende alternatieven waaruit gekozen kan
worden, maar de kans bestaat dat zij een te grote betekenis toekennen aan gevolgen op hun eigen specialisme en te weinig oog hebben voor de betekenis van andere
gevolgen. De betrokkenen hebben vermoedelijk meer inzicht in de wijzen waarop zij
hun gedrag zouden kunnen veranderen. Bovendien zijn zij vermoedelijk eerder
bereid tot verandering over te gaan als zij bij de besluitvorming betrokken zijn.
Bij veel milieuproblemen is echter het aantal betrokkenen zodanig groot dat het
zeer moeilijk is hen hierbij te betrekken. Men zou met vertegenwoordigers van de
betrokkenen kunnen werken, bijvoorbeeld de Consumentenbond, maar vermoedelijk is hun relatie met hun achterban zeer zwak. Het lijkt van belang om te onderzoeken op welke wijze de betrokkenen invloed kunnen uitoefenen op de doelen van
de milieuvoorlichting en wat de gevolgen daarvan zijn.
Voor de keuze van de doelgroep zouden we moeten weten wie invloed heeft op welke
beslissingen, die voor ons milieu van veel belang zijn en langs welke kanalen zij te
bereiken zijn. Vaak zal hierbij ook gewerkt moeten worden met intermediaire doelgroepen, die een grote invloed kunnen uitoefenen op beslissingen en meningen van
anderen, bijvoorbeeld de op dit gebied gespecialiseerde journalisten.
Een belangrijk knelpunt bij de milieuvoorlichting lijkt de organisatie van deze voorlichting te vormen. Een deel van deze voorlichting wordt gegeven door de voorlichtingsafdelingen van de overheid op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
en van de zuiveringsschappen. Een belangrijk deel wordt ook gegeven door allerlei particuliere organisaties, die daarvoor veelal door de overheid worden gesubsidieerd. Daarnaast wordt dan nog voorlichting gegeven vanuit onderwijs- en onderzoekinstellingen die op dit gebied werkzaam zijn. Tenslotte geven de massamedia vrij veel aandacht aan milieuproblemen. Dit is dus een sterk versnipperd
geheel. Een voordeel hiervan is dat menigeen benaderd wordt door een instantie,
waarmee hij zich kan identificeren, omdat deze niet ver van hem af staat, zowel in
opvattingen als geografisch. Een nadeel lijkt echter te zijn dat veel verwarring
ontstaat door tegenstrijdige opvattingen van de verschillende voorlichters en dat
moeilijk gebruik gemaakt kan worden van een systematisch opgebouwde veranderingsstrategie, waarbij een geïntegreerd gebruik wordt gemaakt van de massamedia en interpersoonlijke communicatie (13). Om te kunnen komen tot een goed
functionerende milieuvoorlichting zou het van belang zijn inzicht te hebben in de
mate waarin en de redenen waarom de verschillende voorlichtende instanties thans
tegenstrijdige informatie of adviezen geven, het effect dat dit heeft op het publiek
en de mate waarin het publiek in al zijn gevarieerdheid vertrouwen heeft in deze
instanties.
Van belang is hierbij ook de mate waarin verschillende instanties, die milieuvoorlichting geven, samenwerken of misschien juist elkaar bestrijden.
Voor een effectieve voorlichting is het nodig dat de resultaten van het binnen- en
buitenlandse onderzoek over milieuvraagstukken snel en correct doorstromen naar
de voorlichters. Evengoed is het nodig dat de vragen die de voorlichters in hun werk
tegenkomen, doorstromen naar de onderzoekers, zodat zij hun onderzoek kunnen
richten op het vinden van een antwoord op deze vragen voor zover dit thans nog
niet bekend is.
Tenslotte kan men kiezen voor twee systemen van milieuvoorlichting. Enerzijds is
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het denkbaar dat deze voorlichting verzorgd wordt door een op milieuvoorlichting
gespecialiseerde instantie, bijvoorbeeld de Vereniging voor Milieudefensie. Anderzijds is het ook mogelijk dat een bepaalde instantie zich richt op allerlei problemen van een bepaalde doelgroep met inbegrip van de milieuproblemen, bijvoorbeeld
het Konsumenten Kontakt of de Rijksnijverheidsdienst. Op dit moment weten we
heel weinig van de voor- en nadelen van beide systemen.
Over de inhoud van de voorlichting is in het deel van dit hoofdstuk dat in 1972 is
geschreven, reeds veel gezegd. Op dit moment lijkt het met name van belang om
voorlichting te geven over verschillende toekomstvisies en de daarvan te verwachten gevolgen, bijvoorbeeld over de vier energiescenario's. Dit is echter geen gemakkelijk onderwerp, onder andere omdat de deskundigen het niet eens zijn over
de te verwachten gevolgen van verschillende scenario's en in het verleden dergelijke voorspellingen niet altijd juist bleken te zijn, bijvoorbeeld het bekende
rapport van de Club van Rome. Hierdoor is het vertrouwen in dergelijke voorspellingen beperkt. Sommigen reageren hierop door zich te verzetten tegen veranderingen, die mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Zij realiseren
zich hierbij niet altijd dat het besluit om niet te veranderen ook een besluit is, waarvan de nadelige gevolgen groter kunnen zijn.
Als al een keuze voor een bepaald scenario is gemaakt, zal het lang niet altijd gemakkelijk zijn om dit ook te realiseren. Een probleem is dat hierbij vaak beslissingen genomen moeten worden, die grote nadelen hebben voor een kleine groep en
kleine voordelen voor een zeer grote groep. Gewoonlijk zal deze kleine groep zich
daar actief tegen verzetten, terwijl de zeer grote groep zich nauwelijks voor deze
beslissing interesseert. Een politicus, die opkomt voor de belangen van de zeer
grote groep, zal daardoor vaak stemmen verliezen. Dit zou mogelijk voorkomen
kunnen worden, als de stemgerechtigden meer inzicht krijgen in dit proces van
besluitvorming.
Wat betreft de methodiek van de milieuvoorlichting zullen we rekening moeten houden met het onderzoek naar de benutting van wetenschappelijke kennis (14). Daarbij blijkt dat kennis in de regel niet benut wordt als zij alleen maar wordt overgedragen, maar dat het noodzakelijk is om met de kennis van de onderzoekers en van
de gebruikers gezamenlijk naar nieuwe oplossingen te zoeken. Je ziet dit gebeuren
in een aantal milieu-actiegroepen, waarin onderzoekers en consumenten gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor een milieuvriendelijker gedrag op bepaalde
terreinen. Onderzoek naar het functioneren van dergelijke samenwerkingsverbanden lijkt van belang.
Daarbij zou ook aandacht besteed moeten worden aan de wijze waarop de oplossingen die daar gevonden zijn op ruimere schaal verspreid worden. In het algemeen
blijkt dat massamedia van belang zijn om kennis te verspreiden over en belangstelling te wekken voor nieuwe inzichten. Als deze echter belangrijke gedragsveranderingen vereisen dan komt men hier gewoonlijk pas toe, nadat men hierover heeft
gesproken met iemand die men kent en vertrouwt. Nader zou onderzocht kunnen
worden hoe deze combinatie van massacommunicatie eri interpersoonlijke communicatie functioneert op terreinen, waar milieuvoorlichting wordt gegeven. We beschikken hier niet, zoals in de landbouw en de gezondheidszorg over een groot net
van professionals, die dergelijke gesprekken kunnen voeren. In hoeverre wordt
hun rol overgenomen door leden van milieu-actiegroepen en anderen, die zich zorgen maken over de oplossing van onze milieuproblemen? In hoeverre is deze interpersoonlijke communicatie dan ook gebaseerd op een juist inzicht in de resultaten
van het relevante onderzoek? In wijken waar een gifbelt is gevonden is ongetwijfeld een zeer intensieve interpersoonlijke communicatie, maar draagt deze inderdaad bij tot het vinden van meer verantwoorde oplossingsmogelijkheden?
Op een aantal van de thema's, die in het eerste deel van dit hoofdstuk aan de orde
zijn geweest, moeten we'nog kort terugkomen.
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Nu er voorlopig (?) een eind is gekomen aan de economische groei, is de bevolkingsgroei van relatief grotere betekenis geworden voor het milieuvraagstuk. Deze bevolkingsgroei blijkt minder voorspelbaar te zijn dan we aanvankelijk dachten door
een aantal factoren, die 't Hart in zijn hoofdstuk noemt.
Overheidsmaatregelen om de nadelige effecten van de economische groei op ons
milieu te voorkomen of te beperken zullen deze groei beperken. Hierbij ga ik uit
van de veronderstelling dat we een zuiveringsinstallatie niet tot de produktie rekenen, omdat we anders komen tot dubbeltellingen, waarbij een vervuilende produktie en de zuivering hiervan beide tot de produktie worden gerekend. Het verzet tegen allerlei bezuinigingsmaatregelen van de overheid laat zien dat voor velen
aan deze beperking van de economische groei ook nadelen verbonden zijn. Het ideaal, waarnaar we streven, is een groei van de produktie zonder dat dit gepaard
gaat met een sterkere vervuiling of uitputting van grondstoffen. De micro-elektronica en de bio-technologie bieden mogelijkheden in deze richting, maar zeker
in Nederland zijn hier ook weerstanden tegen. Een goede analyse van de te verwachten gevolgen van deze ontwikkelingen en van de mogelijkheden om besluitvorming hierover te beïnvloeden is van belang.
Op grond van de bespreking in dit nawoord komen we tot de volgende onderzoekproblemen, die ten dele meer van toegepaste dan van fundamentele aard zijn.
1. In hoeverre is het ontstaan van milieuverontreiniging een gevolg van gebrek
aan kennis en inzicht in de gevolgen van hun handelen voor het milieu bij degenen die deze vervuiling veroorzaken? Dit probleem is goed te onderzoeken,
mits men zich richt op concrete handelingen en voor het opzetten van een voorlichtingscampgane zeker van belang. Erg fundamenteel is dit onderzoek niet.
2. In hoeverre zijn de betrokkenen bereid te accepteren dat de overheid maatregelen neemt om milieuvervuiling te voorkomen of te beperken en loyaal mee
te werken aan de uitvoering van deze maatregelen? Welke invloed heeft hun
inzicht in de gevolgen van deze maatregelen op hun acceptatie? In hoeverre
en waardoor hebben zij vertrouwen in degenen die hen voorlichting geven over
deze gevolgen? Voor de mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren geldt hetzelfde als bïj het vorige punt.
3. Welke gedragsveranderingen zouden een grote bijdrage kunnen leveren tot
een vermindering van de milieuverontreiniging? Dit onderzoek heeft meer een
natuurwetenschappelijk karakter dan een sociaalwetenschappelijk karakter,
maar het lijkt een onmisbare voorwaarde om effectief voorlichting te kunnen
geven.
4. Tegen welke van deze gedragsveranderingen bestaan grote weerstanden? Wat
is de aard van deze weerstanden? Op welke wijze kunnen deze weerstanden
overwonnen worden? De beide eerste vragen zijn weer goed onderzoekbaar,
maar niet erg fundamenteel. De laatste vraag kan alleen beantwoord worden
door te proberen deze veranderingen tot stand te brengen en deze pogingen
met decisiegericht onderzoek te begeleiden. Bij het onderzoek over de preventie van caries is gebleken, dat in de af zonderlijke experimenten zelden een
duidelijk effect van de interventie aangetoond kon worden, terwijl toch de afgelopen twintig jaar de cariës zeer sterk is teruggedrongen, doordat het alE n n £
T 7 !fn a a , ^ i e n . v a n s n o e P e n en gebitsverzorging sterk is veranderd (15). Iets dergelijks is hier ook goed mogelijk.
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verenigingen te subsidiëren dan door deze voorlichting zelf te geven, omdat
eerstgenoemde instanties een groter vertrouwen hebben van hun doelgroep en
de betrokkenen op deze wijze het gevoel krijgen dat zij meer invloed kunnen
uitoefenen op hun eigen lot. Is deze veronderstelling juist? Dit is een meer fundamentele vraag, die ook van belang is voor beleid gericht op bevordering van
emancipatie op andere gebieden. Belangrijke aspecten hiervan lijken onderzoekbaar.
Op welke wijze verloopt de communicatie tussen voorlichters en onderzoekers
op het gebied van milieuvraagstukken? Deze vraag lijkt onderzoekbaar; de r e sultaten zouden ook van belang kunnen zijn voor de bevordering van een optimale benutting van wetenschappelijk onderzoek op andere terreinen.
Hoe verloopt de communicatie tussen voorlichters op het gebied van milieuvraagstukken en hun doelgroepen? Dit onderzoek is goed uit te voeren voor enkele
van de belangrijkste instanties, die op dit gebied voorlichting geven. De r e sultaten zouden ook van belang kunnen zijn voor andere terreinen van voorlichting .
Wie ontvangen op welke wijze voorlichting over milieuvraagstukken van op milieugebied gespecialiseerde instanties en van op een bepaalde doelgroep gerichte instanties? Hoe groot is hun vertrouwen in deze voorlichting? In welke
mate leidt deze voorlichting tot gedragsverandering of tot een groter vertrouwen in het op milieubeheersing gerichte overheidsbeleid? Ook dit probleem is
onderzoekbaar, maar niet erg fundamenteel.
Op welke wijze is door wie voorlichting gegeven over de vier energiescenario's
en wat is het effect van deze voorlichting? Als we hier in 1982 mee waren begonnen, was het goed mogelijk geweest dit onderzoek uit te voeren. Een deel hiervan zou ook nu nog onderzocht kunnen worden, met name de mate waarin deze
scenario's bekend zijn, op welke wijze men hier kennisvan genomen heeft, hoeveel vertrouwen men heeft in deze scenario's en hoe men de verwachte gevolgen waardeert. Accepteert men ook dat de overheid maatregelen neemt om het
scenario, waaraan men zelf de voorkeur geeft, te realiseren?
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